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Hoofdstuk 2 

Het Europees Parlement als 

vertegenwoordigend orgaan 

 

1. Inleiding 

Het positiefrechtelijke deel van dit onderzoek begint met een beschouwing van 

de vertegenwoordigende positie van het Europees Parlement. Het doel van dit 

hoofdstuk is het krijgen van een beeld van de vertegenwoordigende positie die 

het EP heeft volgens het positieve recht en van de vragen die in dit verband 

rijzen. Die vragen rijzen vooral waar het positieve recht geen of incoherente 

antwoorden oplevert op vragen naar de legitimerende functie van het EP. Kort 

gezegd gaat het er dus om een beeld te krijgen van het recht dat het Parlement 

omringt en van de vragen die dit proefschrift daarover nader onderzoekt. 

 Dit hoofdstuk beschrijft de vertegenwoordigende positie van het EP in drie 

stappen. De eerste stap is een rechtshistorische, die hier zinvol wordt geacht 

omdat een specifieke constitutionele ordening vaak alleen goed te begrijpen is 

vanuit haar historische achtergrond. Datzelfde geldt voor het recht van de 

Europese Unie, aangezien die incrementeel ontwikkeld is en niet in een ‘Big 

Bang’ tot stand is gekomen.
1 

Juist omdat de huidige Unie stapje voor stapje is 

ontwikkeld ligt het voor de hand niet alleen de laatste stand van zaken te 

bestuderen, maar ook de stappen die tot die stand van zaken hebben geleid. 

Daarbij wordt vooral gekeken naar hoofdlijnen, ‘federale’ of ‘verticale’ 

ontwikkelingen, ‘constitutionele momenten’ en zaken die in het bijzonder van 

belang zijn voor het EP.
2
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1  Er is wel een poging ondernomen vroegtijdig een Europese politieke gemeenschap tot 

stand te brengen. Als de Europese Defensiegemeenschap (EDG) en de Europese 

Politieke Gemeenschap (EPG) waren geslaagd, zouden ze tot op zekere hoogte hebben 

geleid tot een omvattende Europese politieke samenwerkingsvorm. Deze initiatieven 

sneuvelden echter voortijdig. Zie hierover B. Boxhoorn & M. Jansen, De integratie van 

Europa: Een historische balans, Bussum: Uitgeverij Coutinho 2002, p. 85 en p. 110-114, 

M. Gehler, Europa: Ideen, Institutionen, Vereinigung, München: Olzog 2005, p. 156-158 

en D. Dinan, Europe Recast: A history of European Union, Basingstoke: Palgrave 

Macmillan 2004, p. 63. 
2  Met federale ontwikkelingen en constitutionele momenten worden historische 

ontwikkelingen of precedenten bedoeld, die later van belang zijn geweest voor de 

constitutionele ontwikkeling van de (verticale verhoudingen van de) Unie en/of het 

Parlement. Met ‘verticale verhoudingen’ wordt hier de verhouding tussen de Unie en 

haar lidstaten bedoeld. Met ‘horizontale verhoudingen’ wordt gedoeld op de relatie 
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 Verder gaat dit hoofdstuk na wat positiefrechtelijk gezien de 

vertegenwoordigende positie is van het Europees Parlement. Omdat een 

vooronderstelling van dit onderzoek is dat de federale of verticale verhoudingen 

van de EU van groot belang zijn voor de vertegenwoordigende positie van het 

Parlement, worden eerst die verhoudingen weergegeven. Daarbij zal blijken dat 

de grondslag van de Europese Unie zeer omstreden is, terwijl die van groot 

belang kan zijn voor de vraag naar de legitimatie van het Unierecht.
3
 

 De derde en laatste stap is een ‘horizontale’ beschrijving van de 

volksvertegenwoordigende positie van het Europees Parlement. Hier komt de 

vraag aan de orde wat precies zijn vertegenwoordigingsopdracht is en met welke 

bevoegdheden het Parlement namens wie het Unierecht kan legitimeren. Daarbij 

wordt ook gekeken naar de vraag hoe logisch het is dat het EP bij meerderheid 

besluit, aangezien de juridische toerekening van beslissingen aan organen en/of 

onderdanen verderop in dit boek van groot belang zal blijken te zijn voor de 

legitimatie van die beslissingen. 

 

2. De wording van een constitutioneel systeem 

2.1 De oprichtingsverdragen 

Sinds het mislukken van de Europese Defensiegemeenschap en de Europese 

Politieke Gemeenschap, verloopt de Europese integratie steeds langs de lijnen 

van stapsgewijze verbreding en verdieping, waarbij gepoogd lijkt te worden het 

‘supranationale’ van de Unie in evenwicht te houden met het 

‘intergouvernementele’.
4
 De Unie lijkt daarmee op ieder moment in haar 

geschiedenis een ‘hybride’ karakter te hebben gehad.
5
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

tussen het Parlement en de overige Europese instellingen. Daarmee wordt geenszins 

bedoeld bij voorbaat een standpunt in te nemen over die verhoudingen. Omdat het 

huidige debat over constitutioneel pluralisme vooral spreekt van heterarchie en 

horizontale verhoudingen zou die indruk kunnen ontstaan. Hier wordt vooral gekozen 

voor verticale verhoudingen omdat dat de meest neutrale term lijkt, die tevens duidelijk 

genoeg is. 
3  Dit hoofdstuk behandelt twee theorieën over de grondslag van het Unieoverheidsgezag 

relatief beknopt. Voor een uitgebreide conceptueel-theoretische analyse van de 

verschillende theorieën, zie hoofdstuk 7. 
4  Over de wijze waarop de verschillende integratiestappen moeten plaatsvinden is nogal 

wat politicologische theoretische strijd. Daarbij zijn de geijkte stromingen het 

(neo)functionalisme en het (neo)realisme. Zie hierover Boxhoorn & Jansen, De integratie 

van Europa, p. 67, p. 71 en p. 97-100. Zie verder Dinan, Europe Recast, p. 23 en p. 29-

38, en Gehler, Ideen, Institutionen, Vereinigung, p. 139. 
5  Het Europees Parlement is daarbij al snel, samen met de Commissie en het Hof van 

Justitie (HvJ), tot de supranationale zijde van de Unie te rekenen. Waar de 
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 De Unie vindt haar historische grondslag in de Europese Gemeenschap voor 

Kolen en Staal (EGKS), Euratom en de Europese Economische Gemeenschap 

(EEG). De drie verdragen die aan deze gemeenschappen ten grondslag lagen 

kunnen tezamen worden gezien als de oprichtingsverdragen. Vernieuwend aan 

de EGKS was dat zij de soevereiniteit van de lidstaten sterk beoogde te 

relativeren door ‘supranationaal gezag’ te vestigen: er werd een internationale 

organisatie opgericht, waarin voor de lidstaten bindende besluiten konden 

worden genomen door organen, die hen niet als zodanig vertegenwoordigden. 

Dit kwam onder andere tot uiting in de instelling van de Hoge Autoriteit, die tot 

op zekere hoogte onafhankelijk van de lidstaten en van de Vergadering, die haar 

controleerde, beleid kon voeren.
6
 De Vergadering bestond uit delegaties van de 

nationale parlementen en was bevoegd de Hoge Autoriteit en bloc heen te 

zenden. Verder stonden haar weinig middelen ter beschikking. Ze had 

bijvoorbeeld geen wetgevende functie.
7
 Juridische controle over de instellingen 

van de EGKS werd uitgeoefend door het Hof van Justitie, dat bindende 

rechtsmacht had over onder het verdrag spelende geschillen. 

 De minder nieuwe, intergouvernementele kant van de EGKS werd gevormd 

door de Raad van Ministers.
8
 Ondanks de onafhankelijke positie van de Hoge 

Autoriteit en ondanks het feit dat de Raad slechts adviserende bevoegdheden 

had, slaagde hij erin een vrij zwaar stempel drukken op de agenda van de Hoge 

Autoriteit en op het budget van de EGKS.
9
 Dit zorgde ervoor dat de EGKS in de 

praktijk intergouvernementeler was dan zij op papier was. 

 De institutionele structuur van het vervolgens opgerichte Euratom en de 

EEG zag er min of meer hetzelfde uit. Hoewel de EEG en Euratom niet een 

‘Hoge Autoriteit’ kregen maar een ‘Commissie’, zou deze er net als de Hoge 

Autoriteit van de EGKS primair zijn voor de Gemeenschap als geheel.
10

 

Bovendien kregen de nieuwe Gemeenschappen net als de EGKS een 

Vergadering, een Raad van Ministers en een Hof van Justitie. Daarmee waren er 

formeel drie parallelle executieven en Raden, terwijl er slechts één Vergadering 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

oorspronkelijke Vergadering bestond uit afgezanten van de nationale parlementen, 

noemde zij zich reeds vroeg ‘Parlement’ en organiseerde ze zich naar politieke voorkeur 

in plaats van naar nationaliteit. Haar intergouvernementele tegenstrevers zijn vooral de 

(Europese) Raad en de nationale parlementen, die lidstaatvertegenwoordigingen zijn. 

Dinan, Europe Recast, p. 57.  
6  M. Gilbert, Surpassing realism: The politics of European integration since 1945, 

Maryland: Rowman & Littlefield Publishers 2003, p. 53. 
7  Boxhoorn & Jansen, De integratie van Europa, p. 110. Gehler bestempelt het ontbreken 

hiervan als ‘Geburtsfehler’. Gehler, Ideen, Institutionen, Vereinigung, p. 154.  
8  Dinan, Europe Recast, p. 51. 
9  Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van Europa, p. 109. Zie ook Gilbert, Surpassing 

realism, p. 53. 
10  Dinan, Europe Recast, p. 70 en Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van Europa, p. 

117. 
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en één Hof was. De instellingen van de EGKS deden de werkzaamheden van de 

EEG en Euratom er feitelijk echter gewoon bij.
11

  

 De wetgevende taak werd verdeeld over de Commissie, de Raad en de 

Vergadering. De Commissie kreeg daarbij het exclusieve recht van 

wetgevingsinitiatief, terwijl de Vergadering slechts een beperkt adviesrecht 

kreeg.
12

 De Raad zou evenwel het belangrijkste wetgevende orgaan worden en 

zou de eerste acht jaar bij unanimiteit besluiten. Daarna zou hij gaan besluiten 

bij gekwalificeerde meerderheid. Om die reden, en vanwege de gedachte dat er 

steeds minder nieuwe regels nodig zouden zijn en er steeds meer nadruk op 

uitvoering zou komen te liggen, zouden de EEG en Euratom vanzelf 

supranationaler worden.
13

  

 Achteraf gezien lijkt de EGKS niet de integrerende ‘spillover-effecten’ te 

hebben gehad die sommigen ervan hoopten.
14

 Wel heeft zij in ieder geval, 

samen met de twee andere oprichtingsverdragen, een blauwdruk geleverd voor 

vergaande Europese samenwerking in een tijd waarin de Europese verhoudingen 

niet erg vriendelijk te noemen waren. Dat blijkt in elk geval achteraf als de 

verschillende elkaar opvolgende Europese verdragen bestudeerd worden. 

Naarmate de verdragen dichter bij het heden liggen vertonen ze weliswaar 

grotere verschillen met het oprichtingsverdragen, maar op hoofdlijnen zijn nog 

altijd dezelfde organen te herkennen, die grotendeels in dezelfde relatie tot 

elkaar staan. 

 

2.2 Institutionele herschikking en nadere duiding van de verticale verhoudingen 

De inhoudelijke betekenis van veel bepalingen van de oprichtingsverdragen 

moest met de tijd duidelijk worden. De jaren 1960 tot en met 1980 

vertegenwoordigen een periode waarin zowel de ‘verticale’ als institutionele 

verhoudingen nader werden bepaald. Zowel in juridisch als in politiek opzicht 

deden zich daarbij ontwikkelingen voor die de verdragssluiters ongetwijfeld niet 

meteen voorzien hadden. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11  Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van Europa, p. 149 en Gehler, Ideen, 

Institutionen, Vereinigung, p. 163. Deze situatie zou pas in 1967 worden vereenvoudigd 

doordat door het Fusieverdrag de instellingen ook formeel zouden worden 

samengevoegd. Zie ook Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 8. 
12  Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van Europa, p. 117; Corbett, Jacobs & 

Shackleton, The European Parliament, p. 204 
13  Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van Europa. p. 117. 
14  Het idee was dat er door economisch samen te werken op het gebied van kolen en staal 

als vanzelf breder economisch samengewerkt zou gaan worden. Dergelijke spillover-

effecten hebben volgens Gilbert en Dinan echter niet noemenswaardig plaatsgevonden. 

Gilbert, Surpassing realism, p. 50; Dinan, Europe Recast, p. 56. 
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 In juridisch opzicht zijn de arresten Van Gend en Loos en Costa/ENEL van 

wezenlijk belang. Van Gend en Loos is als het ware de ‘declaration of 

independence’ van het Gemeenschapsrecht, waarin de kiem wordt gelegd van de 

leer van de autonome rechtsorde.
15

 Kern van de twee arresten en de daarop 

volgende rechtspraak is dat de EEG zijn gelding vindt in een autonome bron en 

een rechtstreekse juridische relatie heeft met zowel de lidstaten als hun 

onderdanen. In de latere rechtspraak is deze leer uitgebouwd tot een min of meer 

zelfstandig rechtsstelsel, dat voor zijn handhaving weliswaar van de lidstaten 

afhankelijk is, maar zelf de voorwaarden van zijn gelding bepaalt.
16

 Daarmee 

lijkt het Gemeenschapsrecht volgens het Hof van Justitie dus al zeer vroeg 

overeenkomsten met federaal recht te hebben vertoond. In plaats van 

verdragsrecht te zijn dat in beginsel alleen staten bindt, was het volgens het Hof 

wezenlijk ‘intern’ recht, dat uit eigen hoofde in de lidstaten geldt en ook burgers 

bindt. Het wezen van supranationaal recht was dus niet alleen dat het staten 

tegen hun wil kon binden, maar ook dat het de burgers van die staten 

rechtstreeks kon binden.
17

 

 Deze leer gold echter niet onbetwist. Vanaf halverwege de jaren 1970 

oordeelde het Duitse Bundesverfassungsgericht expliciet dat de EEG weliswaar 

een bijzondere internationale samenwerkingsvorm is, maar zij de Duitse 

soevereiniteit of grondrechten niet buiten werking kan stellen. Het zou er in 

laatste instantie zelf op toe blijven zien dat het Europese recht de Duitse 

grondrechten niet zou schenden.
18

 Deze jurisprudentie benaderde het Europese 

recht weliswaar op een coöperatieve wijze, maar is ook het begin van wat nu 

‘democratiedoctrine’ zou kunnen worden genoemd.
19

 Bovendien was het Duitse 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

15  M. Poiares Maduro, ‘Contrapunctual Law: Europe’s Constitutional Pluralism in Action’ 

in: N. Walker (red.), Sovereignty in Transition, Oxford: Hart Publishing 2003, p. 504. 

Vgl. R. Barents, ‘Van Gend & Loos en Costa/ENEL’, in: T.W.B. Beukers, H.J. van 

Harten & S. Prechal, Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten, Den 

Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, p. 23-27. Barents spreekt in dit verband van een 

‘kwantumsprong’. Hij motiveert deze term door erop te wijzen dat in kwantummechanica 

oorzaak en gevolg niet altijd gescheiden kunnen worden. De gemiddelde jurist (en 

theoloog) zou hierbij wellicht spreken van een ‘creatio ex nihilo’. Vgl. Lindahl, 

‘Sovereignty and representation in the EU’, p. 112. 
16  Dinan, Europe Recast, p. 126.  
17  In 1986 oordeelde Hof in dezelfde lijn van redeneren, dat het EEG-verdrag ‘het 

constitutionele handvest [is] waarop de Gemeenschap is gegrond’. HvJ EG 23 april 1986, 

nr. 294/83 (Les Verts), r.o. 23. Vgl. Dinan, Europe Recast, p. 126.  
18  Zie hierover o.a. Maduro, ‘Contrapunctual Law’, p. 509 en D. Grimm, ‘Comments on the 

German Constitutional Court's Decision on the Lisbon Treaty. Defending Sovereign 

Statehood against Transforming the European Union into a State,’ European 

Constitutional Law Review 2009, vol. 5, p. 356-357.  
19  Zie hierover uitgebreider paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk. Met ‘democratiedoctrine’ 

wordt in dit boek de jurisprudentie van het Bundesverfassungsgericht over de aard van de 

Europese Unie en de verbindendheid van haar recht in Duitsland bedoeld. Die omvat niet 

alleen het Lissabon-Urteil (2 BvE 2/08 van 30 juni 2009), maar ook bijvoorbeeld het 
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hof niet de enige rechter die aarzelde. Het Gemeenschapsrecht werd doorgaans 

weliswaar met voorrang op het eigen recht toegepast, maar de grondslag 

daarvoor werd in veel lidstaten uiteindelijk nog steeds gevonden in de eigen 

constitutie.
20

 

 In politiek opzicht zijn de jaren 1960 tot en met 1980 vooral van belang 

omdat een aantal institutionele botsingen ervoor zorgde dat het institutionele 

bestel nader vorm kreeg en daarbinnen formeel en informeel een modus 
operandi werd gevonden. Daarbij zou onder andere blijken dat het 

‘supranationaler’ worden van de Gemeenschappen minder vanzelf ging dan 

velen aanvankelijk hadden gedacht. Een eerste grote botsing, die meteen ook 

een van de meest wezenlijke gebeurtenissen in dat verband is, is de 

‘legestoelcrisis’ in 1965, die leidde tot het ‘Compromis van Luxemburg’. 

 De legestoelscrisis ontstond als resultaat van de combinatie van benodigde 

besluitvorming over de financiering van het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid, de wens van de Commissie budgettaire bevoegdheden aan de 

Vergadering te geven en de aanstaande mogelijkheid van besluitvorming bij 

gekwalificeerde meerderheid in de Raad.
21

 Nadat de Commissie de 

verschillende voorstellen tot één voorstel had gemaakt, weigerde Frankrijk 

maandenlang mee te werken aan enig Europees besluit omdat het meende dat de 

Commissie redelijke besluitvorming onmogelijk had gemaakt. De ‘oplossing’ 

voor deze patstelling was uiteindelijk het Compromis van Luxemburg, dat door 

de Raad in bijzondere zitting werd vastgesteld. Dit compromis houdt in dat als 

een lidstaat in de Raad aanvoert dat er voor hem vitale belangen op het spel 

staan, de Raad moet proberen ‘binnen een redelijke termijn tot oplossingen te 

komen die door alle leden van de Raad kunnen worden aanvaard’. Het stelt 

verder dat dit volgens de Franse delegatie betekent dat er in dergelijke gevallen 

zonder unanimiteit niet besloten kan worden.
22

  

 Het belang van het Compromis schuilt er vooral in dat daarmee een einde 

kwam aan de illusie dat de Commissie zou kunnen uitgroeien tot een Europese 

regering.
23

 Hoewel de juridische status van het Compromis onduidelijk is, werd 

feitelijk de unanimiteitsregel hersteld voordat die goed en wel juridisch was 

afgeschaft. Daarmee bleef de Raad politiek zeer belangrijk en moest de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Maastricht-Urteil (BVerfGE 89, 155), het Honeywell-oordeel (2 BvR 2661/06 van 6 juli 

2010) en het ESM/Fiskalpakt-oordeel (BVerfG, 2 BvR 1390/12 van 12 september 2012).  
20  Voor een zeer goede uiteenzetting de verschillende wijzen waarop nationale rechters dat 

gedaan hebben, zie B. de Witte, ‘Sovereignty and European integration: the Weight of 

Legal Tradition,’, in: A. Slaughter, A. Stone Sweet & J.H.H. Weiler, The European 

Court and National Courts – Doctrine and Jurisprudence: Legal Change in Its Social 

Context, Oxford: Hart Publishing 1998, p. 277-304. 
21  Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van Europa, p. 147-149. 
22  Bulletin EEG 1966, no. 3/5. Onvermeld maar duidelijk was niettemin, dat de overige vijf 

delegaties daar anders over dachten. Zie verder Van Boxhoorn & Jansen, De integratie 

van Europa, p. 147-149. 
23  Gehler, Ideen, Institutionen, Vereinigung, p. 180. 
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Commissie zich wat bescheidener gaan opstellen. Het Compromis is 

decennialang bepalend geweest voor de werkwijze van de Raad.
24

 

 De eigen middelen van de Gemeenschap en een beperkt budgetrecht van de 

Vergadering werden uiteindelijk gefaseerd ingevoegd tussen 1970 en 1975, 

tijdens de eerste grote inhoudelijk hervorming van de verdragen.
25

 Daarmee 

kreeg de Vergadering een eerste, zij het beperkt, formeel medebeslissingsrecht 

ten aanzien van het beleid van de Gemeenschappen.
26

 Een tweede, 

intergouvernementelere hervorming was de instelling van de Europese Politieke 

Samenwerking (EPS).
27

 De ministers van Buitenlandse Zaken zouden twee keer 

per jaar bijeenkomen om actuele kwesties te bespreken. Daarbij zou wel de 

Commissie geraadpleegd worden voor zover er economische aspecten aan de 

orde waren. De Vergadering zou er in het geheel niet bij betrokken worden.
28

 

 In de lijn van deze ontwikkelingen ligt ook de informele instelling van de 

Europese Raad. Economische malaise en de daardoor toegenomen nationale-

belangenbehartiging hadden duidelijk gemaakt dat regelmatige bijeenkomsten 

van staatshoofden en regeringsleiders voor het doorhakken van knopen 

noodzakelijk waren.
29

 Daarom werd in 1974 besloten dat zij elkaar voortaan, 

tezamen met de ministers van Buitenlandse Zaken, driemaal per jaar zouden 

ontmoeten in de Europese Raad. Deze Raad zou niet verdragsrechtelijk worden 

geïnstitutionaliseerd zodat hij geen formele besluiten kon nemen. Hij was 

slechts bedoeld als ‘agendavormend forum’ voor politiek overleg, waarbij de rol 

van de Commissie gerespecteerd zou worden.
30

  

 Politiek gezien werden deze ontwikkelingen evenwel gezien als een 

gewichtige versterking van de intergouvernementele kant van de 

Gemeenschappen, zodat gemeend werd dat er ook een versterking van de 

supranationale kant zou moeten plaatsvinden. In dat licht werd besloten dat de 

Vergadering door middel van rechtstreekse verkiezingen zou worden 

samengesteld, dat zij meer wetgevingsbevoegdheden zou krijgen, en dat zij 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

24  Er werd wel bij gekwalificeerde meerderheid besloten, maar zodra een lidstaat aangaf dat 

een onderwerp gevoelig lag werd gezorgd voor een eenstemmig besluit. Daarmee wierp 

het Compromis van Luxemburg een lange schaduw vooruit. Van Boxhoorn & Jansen, De 

integratie van Europa, p. 149 en Dinan, Europe Recast, p. 108. 
25  Dinan, Europe Recast, p. 130. Het e.e.a. werd neergelegd in het Verdrag van Luxemburg. 

PbEG 1971, L 2 van 2 januari 1971.  
26  De Vergadering mocht alleen amendementen voorstellen ten aanzien van de niet-

verplichte uitgaven, aangezien alleen die voor beleid vatbaar zouden zijn. In de praktijk 

kwam dat neer op een speelruimte van ca. 1% van het totale budget. Van Boxhoorn & 

Jansen, De integratie van Europa, p. 197-198. 
27  Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van Europa, p. 175. 
28  De EPS is de voorloper van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid 

(GBVB). De enige juridisch harde regel van dit systeem was dat alle handelingen bij 

unanimiteit moesten geschieden. Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van Europa, p. 

175 en Dinan, Europe Recast, p. 143. 
29  Dinan, Europe Recast, p. 143 en p. 155. 
30  Gilbert, Surpassing realism, p. 136 en Dinan, Europe Recast, p. 159. 
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nauwer betrokken zou worden bij het werk van de Raad.
31

 De rechtstreekse 

verkiezing van de Vergadering lijkt dus eerder het gevolg te zijn geweest van de 

instelling van de Europese Raad, dan van een breed levende wens tot 

democratisering van de Gemeenschappen. 

 Hoe dan ook werd nog in 1975 een versterking van de budgettaire 

bevoegdheden van de Vergadering bereikt en werd in 1976 de ‘Akte betreffende 

de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel 

van rechtstreekse algemene verkiezingen’ vastgesteld.
32

 Er werd daarbij geen 

uniforme verkiezingswijze vastgesteld. De onderhandelingen over de eerste 

verkiezingsdatum en over de vaststelling van de verkiezingsdagen waren al 

moeizaam genoeg geweest.
33

 Uiteindelijk vonden de eerste rechtstreeks 

verkiezingen pas in 1979 plaats.  

 Rechtstreekse verkiezingen betekenden overigens niet dat de 

Gemeenschappen een parlementair stelsel zouden krijgen. De zittingstermijn 

van de Commissie liep niet synchroon met die van het Parlement, laat staan dat 

de Commissie samengesteld zou worden op basis van de Europese 

verkiezingsuitslag. Wat zijn juridische positie betreft is het Europees Parlement 

er in grofweg de eerste drie decennia dan ook nauwelijks iets op vooruit gegaan. 

Met de instelling van de Europese Raad had het wellicht zelfs invloed verloren. 

Het was in deze periode niet meer dan een adviesorgaan, dat weliswaar de 

Commissie heen kon zenden, maar overigens geen middelen had een bepaald 

beleid af te dwingen.
34

 

 Desondanks leek het Parlement zich gesterkt te voelen door zijn directe 

verkiezing en stelde het zich veel assertiever op. Het werd actiever in het stellen 

van vragen, controleerde de Commissie veel nadrukkelijker en bracht die in 

november 1984 zelfs bijna ten val door te weigeren decharge te verlenen over de 

afrekening van 1982.
35

 Vanaf 1981 stemde het over iedere nieuwe Commissie 

alsof het de bevoegdheid zou hebben haar met een vertrouwensvotum tot 

handelen bevoegd te maken. In 1980 kreeg het bovendien een steun in de rug 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

31  Dinan, Europe Recast, p. 159. 
32  Resp. Dinan, Europe Recast, p. 130 en Raadsbesluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom. De 

Akte zelf is opgenomen in PbEG 1976, L 278/5. Dit is tevens het moment waarop de 

Vergadering officieel de benaming ‘Parlement’ kreeg.  
33 De verkiezingen van het EP zijn steeds per lidstaat nogal verschillend georganiseerd 

geweest. De Akte bevatte wel bepalingen over het aantal parlementariërs per lidstaat (art. 

2), de verkiezingsdagen (donderdag tot en met zondag, art. 9 lid 1) en een aantal 

fundamentele bepalingen zoals het vrije mandaat (art. 4), de zittingstermijn (art. 3) en 

enkele (on)verenigbaarheden met het lidmaatschap van het EP (art. 6). Er was echter 

vooral ook veel open gelaten zodat verder ‘iedere lidstaat zelf [mocht] bepalen wat de 

regels van het spel zouden zijn’. Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van Europa, p. 

195 en Dinan, Europe Recast, p. 159. 
34  Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van Europa, p. 195. Vgl. Corbett, Jacobs & 

Shackleton, The European Parliament, p. 204-206. 
35  Dinan, Europe Recast, p. 195. 
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toen het Hof oordeelde dat het vragen van advies, waar dat door de verdragen 

voorgeschreven was, een wezenlijk vormvoorschrift is waarvan niet-naleving de 

nietigheid van de betreffende rechtshandeling tot gevolg heeft.
36

 In reactie 

hierop legde het Parlement in zijn reglement van orde vast dat stemming over 

een voorstel kon worden uitgesteld totdat de Commissie een positie had 

ingenomen over door het Parlement voorgestelde amendementen.
37

 Het 

gebruikte de enkele mogelijkheid van vertraging van de procedure dus als 

pressiemiddel om zijn zin te krijgen. 

 

2.3 Institutionele hervormingen 

De Europese Unie en het Europees Parlement hebben uiteindelijk hun huidige 

vorm gekregen door middel van een reeks herzieningsverdragen, die begon met 

de Europese Akte en voorlopig is geëindigd met het Verdrag van Lissabon 

(VvL).
38

 Vooral het Verdrag van Maastricht (VvM), dat volgde op de Europese 

Akte, markeert een keerpunt in de Europese integratiegeschiedenis, omdat 

daarin de Unie op een bredere dan louter economische basis werd gesteld en de 

samenwerking bovendien werd verdiept. Voor het Parlement is het verdrag van 

bijzondere betekenis omdat het daarbij voor het eerst formele medewetgevende 

bevoegdheden kreeg. De ontwikkelingen sindsdien borduren in belangrijke mate 

voort op Maastricht. Dat geldt niet alleen voor formele gebeurtenissen als 

verdragswijziging, maar bijvoorbeeld ook voor de ontwikkeling van de 

rechtspraak van het Duitse Bundesverfassungsgericht. 

 De Europese Akte kan voornamelijk worden gezien als opmaat naar het 

Verdrag van Maastricht omdat het wel een aantal institutionele wijzigingen 

inzette, maar die uiteindelijk minder ver doortrok dan het vijf jaar later gesloten 

VvM. Zo werd de beslissingsbevoegdheid van het EP wel uitgebreid, maar werd 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

36  De belangrijkste reden die het Hof hiervoor gaf lag helemaal in lijn met de nieuwe 

aanstellingswijze van het Parlement: ‘Ofschoon in beperkte mate, spiegelt zich daarin (in 

het adviesrecht, MD), op communautair niveau, een democratisch grondbeginsel af, 

volgens hetwelk de volkeren door tussenkomst van een representatieve vergadering aan 

de machtsuitoefening deelnemen.’ HvJ EG 29 oktober 1980, gevoegde zaken 138/79 en 

139/79 (Isoglucose), r.o. 34. 
37  Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 208. 
38  Dit onderzoek is afgesloten op 24 oktober 2012. De stand van zaken is op dat moment 

dat, in het kader van de Eurocrisis allerlei hervormingen overwogen worden en er 

verschillende aanvullende verdragen van voornamelijk financiële aard gesloten zijn. 

Hoewel er in het kader van de crises veel voorstellen gedaan zijn die de Europese Unie 

‘supranationaler’ of ‘federaler’ zouden maken, lijkt een verdrag hierover nog niet erg 

aanstaande. Onder meer omdat er binnen de Europese Raad nogal veel onenigheid lijkt te 

bestaan over de weg voorwaarts. 
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het Parlement nog niet bevoegd wetgeving te blokkeren.
39

 Net zo zou de Raad 

veel vaker bij gekwalificeerde meerderheid gaan besluiten en werd het 

werkterrein van de Gemeenschappen uitgebreid, maar was dat in essentie nog 

steeds beperkt tot economische samenwerking.
40

 Verder werd een aantal 

procedures rondom de Europese Raad en de EPS gecodificeerd en werd een 

Gerecht van Eerste Aanleg toegevoegd aan het Hof van Justitie.
41

 

 Fundamentele wijzigingen traden vooral op bij het Verdrag van Maastricht. 

In verticaal opzicht valt op dat dit verdrag de Unie politiseerde, doordat er ook 

buiten het louter economische terrein samengewerkt zou gaan worden. Hoewel 

Europese defensie nog een brug te ver was gebleken, zou de nieuwe Unie 

bestaan uit drie pijlers, waarvan de Europese Gemeenschap de eerste was, de tot 

Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) omgedoopte 

EPS de tweede en Politiële en Justitiële Samenwerking in Strafzaken (PJSS) de 

derde.
42

 Bovendien werd voorzien in nadere monetaire samenwerking, die 

uiteindelijk tot invoering van de euro zou leiden, en werd het aantal 

Gemeenschapsbeleidsterreinen behoorlijk uitgebreid.
43

 De juridische relatie 

tussen burgers en de Unie werd geformaliseerd in het nieuwe Europese 

burgerschap, dat zou toevallen aan een ieder die de nationaliteit van een lidstaat 

bezit.
44

 Hoewel dit burgerschap het nationale burgerschap slechts zou aanvullen 

en niet in de plaats ervan zou treden, werd daarmee de notie gecodificeerd dat de 

Europese Unie als zodanig burgers als rechtssubjecten heeft.
45

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

39  Dinan, Europe Recast, p. 212. Het werd overigens wel bevoegd nieuwe toetredingen 

tegen te houden. W. Meng in: H. von Groeben, J. Thiesing & C Ehlermann (red.), 

Kommentar zum EU-, EG-Vertrag, Band 5, 1997, p. 5/1171. Vgl. Corbett, Jacobs & 

Shackleton, The European Parliament, p. 204. 
40  Er werden vooral beleidsterreinen waarop de Gemeenschappen in feite al langer actief 

waren formeel onder de verdragen gebracht. Kapteyn & VerLoren van Themaat, Het 

recht van de Europese Unie en van de Europese Gemeenschappen, Deventer: Kluwer 

2003, p. 27. 
41  Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, p. 27 en Van Boxhoorn & Jansen, De 

integratie van Europa, p. 214. 
42  Dit geheel kreeg de toen nieuwe naam ‘Europese Unie’; de Europese Gemeenschap was 

de nieuwe benaming van de EEG. Hierna wordt met ‘Unie’ steeds het geheel van de drie 

pijlers bedoeld, tenzij anders wordt vermeld. Kapteyn e.a. Het recht van de Europese 

Unie, p. 29-30, Dinan, Europe Recast, p. 257 en Gilbert, Surpassing realism, p. 217-219. 
43  Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van Europa, p. 281 en Gilbert, Surpassing 

realism, p. 216-218. 
44  Art. 17 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Voor de geconsolideerde 

versie na het Verdrag van Maastricht, zie PbEG 2002, C 325. 
45  Dinan, Europe Recast, p. 290-291. Voor een uitstekend overzicht van het 

Unieburgerschap vanaf het begin van de EEG tot aan HvJ EU 15 november 2011, nr. C-

256/11 (Dereci), zie D. Kochenov & R. Plender, ‘EU Citizenship: From an Incipient 

Form to an Incipient Substance? The Discovery of the Treaty Text’, European Law 

Review 2012, vol. 37, p. 369-396. 
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 Als tegenwicht tegen de supranationale wijzigingen werd het 

subsidiariteitsbeginsel van toepassing verklaard op alle 

Gemeenschapshandelingen die niet vielen onder een exclusieve bevoegdheid.
46

 

Ook kreeg een aantal lidstaten een ‘opt-in’ of ‘opt-out’ ten aanzien van bepaalde 

vormen van samenwerking.
47

 Pogingen om de intergouvernementele visie 

definitief te verbinden met de supranationale mislukten uiteindelijk. Hoewel 

daartoe wel pogingen zijn ondernomen, bleek het onmogelijk overeenstemming 

te bereiken over het ‘einddoel’ van de Unie. Daarom is volstaan met de typering 

van de Unie als ‘een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa’.
48 

 

 In institutioneel opzicht werd vooral de Gemeenschap supranationaler, 

aangezien de tweede en derde pijler strikt intergouvernementeel georganiseerd 

waren.
49

 De termijn van de Commissie werd gelijkgetrokken met die van het 

Parlement en het Parlement kreeg het instemmingsrecht met haar benoeming.
50

 

Verder kreeg het de bevoegdheid de Commissie te verzoeken een voorstel te 

doen, het instemmingsrecht met betrekking tot sommige internationale 

overeenkomsten en werd op een aantal terreinen de medebeslissingsprocedure 

ingevoerd.
51

 Dit betekende dat het Parlement voor het eerst volledige 

medewetgevende bevoegdheden kreeg. In lijn hiermee kunnen ook de beperkte 

toekenning van het enquêterecht aan het Parlement en de instelling van de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

46  Er was van meet af aan echter onenigheid over de strekking van dit beginsel. Sommige 

lidstaten zagen het als beperking van het mogelijke Gemeenschapshandelen omdat het 

benadrukt dat ‘Europa’ zich moet beperken tot het noodzakelijke. Andere lidstaten zagen 

in het beginsel juist een aanmoediging aan de EU om zich niet al te terughoudend op te 

stellen, aangezien de Europese samenwerking gestoeld is op de gedachte dat heel veel 

zaken beter gezamenlijk dan afzonderlijk geregeld kunnen worden. Als juridische 

garantie leek het niet al te succesvol te kunnen zijn, omdat in rechte niet of nauwelijks 

vast te stellen is wie van beide gelijk had. Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van 

Europa, p. 286. 
47  Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van Europa, resp. p. 292 en p. 281. 
48  PbEG 1992, C 191/1. Met deze typering zeer vergelijkbare bewoordingen werden al 

gebruikt vanaf het EGKS-Verdrag. Een aantal lidstaten pleitte bij de onderhandeling over 

het VvM voor het formuleren van een federale eindbestemming van de Unie. Groot-

Brittannië was echter mordicus tegen het ‘F-word’ en zou een verdrag met die inhoud 

niet tekenen. Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van Europa, p. 289. Zie over ‘an 

ever closer union’ en de finaliteit van de Unie ook Goldstein, Constituting Federal 

Sovereignty, p. 142. Voor een rechtsfilosofische duiding van de relatie tussen deze twee 

H. Lindahl, ‘European Integration: Popular Sovereignty and a Politics of Boundaries’, 

European Law Journal 2000, vol. 6, nr. 3, p. 239-256. 
49  Het Hof is uit die pijlers ‘zorgvuldig geweerd’ en het EP had er nauwelijks 

bevoegdheden in. Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, p. 29-30. Zie over de 

tweede en derde pijler verder aldaar, Dinan, Europe Recast, p. 257 en Gilbert, Surpassing 

realism, p. 217-219. 
50  Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, p. 30. Vgl. Gilbert, Surpassing realism, p. 

217. 
51  Resp. Gilbert, Surpassing realism, p. 217 en Kapteyn e.a. Het recht van de Europese 

Unie, p. 30. 
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Europese Ombudsman worden gezien.
52

 De Raad zou tot slot meer bij 

gekwalificeerde meerderheid gaan besluiten, zodat ook langs die lijn de 

lidstatelijke zelfbeschikkingsbevoegdheid werd ingeperkt.
53

  

 Het Verdrag van Maastricht bevatte grote wijzingen, maar voorzag nog niet 

in oplossing voor de problemen die als gevolg van de val van de Berlijnse Muur 

dreigden op te gaan treden. Die val leidde tot nieuwe pogingen de politieke 

samenwerking te versterken, maar noodzaakte ook tot institutionele 

hervormingen. Er zou immers een veel groter aantal lidstaten moeten worden 

geaccommodeerd. In Maastricht werd hiermee nog geen rekening gehouden. In 

plaats daarvan werd afgesproken over vijf jaar een nieuwe Intergouvernementele 

Conferentie te houden, die alle problemen die waren blijven liggen zou moeten 

oplossen.
54

 Desondanks lijkt het niet overdreven te stellen dat met het VvM de 

aard van de Europese samenwerking beslissend veranderde. De verschillende 

wijzigingen versterkten de bovennationale besluitvorming en lieten zien dat de 

Unie de louter economische samenwerking was ontstegen. Achteraf gezien hoeft 

het dan ook niet te verbazen dat de ratificatie ervan op weerstand stuitte van 

diegenen die meenden dat de lidstatelijke soevereiniteit gewaarborgd moet 

blijven. 

 Vooral het Maastricht-Urteil van het Duitse Bundesverfassungsgericht is in 

dat verband zeer bekend.
55

 In het arrest, waarin de vraag voorlag of het Verdrag 

van Maastricht grondwettig was in Duitsland, ontkende het BVerfG ten 

principale de leer van de autonome rechtsorde. Het stelde in plaats daarvan dat 

de Unie in Duitsland nog steeds was gebaseerd op het Grundgesetz (GG). Kort 

gezegd vloeide hieruit voort dat de gelding van het Unierecht in Duitsland 

gebaseerd was op, en beperkt werd door het Duitse recht. Het oordeelde 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

52  Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, p. 30. Ook de verlening van het 

enquêterecht was in belangrijke mate de formalisering van wat reeds in de praktijk 

plaatsvond. De tegelijkertijd ingevoerde beperkingen op het recht betekenden dat het 

Parlement voortaan tijdelijke commissies zou inzetten voor wat formeel niet onder het 

recht van enquête viel. Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 304-

305. 
53  Gilbert, Surpassing realism, p. 217-218. 
54  Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, p. 30. Zie verder Van Boxhoorn & Jansen, 

De integratie van Europa, p. 302 en Gehler, Ideen, Institutionen, Vereinigung, p. 143. 

Vgl. Dinan, Europe Recast, p. 223 en p. 265. 
55  De indruk die het arrest maakte is zelfs zo groot dat Cruz zijn artikel erover opent met de 

kop ‘How the True World Became a Fable’. Cruz, ‘Legacy of the Maastricht-Urteil’, p. 

389. Voor de wijze waarop dit arrest en de belangrijkste andere arresten tot en met het 

Lissabon-Urteil in de ontwikkelingslijn van de jurisprudentie van het 

Bundesverfassungsgericht passen, zie D. Jančić, ‘Caveats form Karlsruhe and Berlin: 

Whither Democracy After Lisbon?’, Columbia Journal of European Law 2010, vol. 16, 

p. 339-383. Zie voor de ratificatieperikelen in andere lidstaten S.J. Boom, ‘The European 

Union after the Maastricht Decision: Will Germany Be the ‘Virginia of Europe’?’, The 

American Journal of Comparative Law 1995, vol. 43, nr. 2, p. 207 en Van Boxhoorn & 

Jansen, De integratie van Europa, p. 298. 
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bovendien dat er grenzen zijn aan de mate waarin het Grundgesetz de overdracht 

van Hoheitsrechte aan de Unie toestaat. De reden hiervoor was volgens het Hof 

dat het in Duitsland geldende Demokratieprinzip geen ‘leeg toerekeningsbegrip’ 

mocht zijn en de Bondsdag dus iets te besluiten moest overhouden.
56

 

 Hoewel het BVerfG de primaire bevoegdheid tot interpretatie van het 

HvJEG erkende, behield het zich het recht voor in laatste instantie te oordelen 

over de grondwettigheid en verdragsconformiteit van Europese besluiten. Het 

achtte zichzelf bevoegd desnoods Europese besluiten in Duitsland onverbindend 

te verklaren. Het goede nieuws was echter dat het Verdrag van Maastricht 

grondwettig werd geacht en dat overschrijding van de grenzen van de Duitse 

soevereiniteit niet erg aanstaande leek. Wel leek het arrest als een zwaard van 

Damocles boven verdergaande Europeanisering te hangen, omdat onduidelijk 

was waar het hof de grens precies zou gaan trekken. Het BVerfG lichtte zijn 

rechtspraak op dit punt echter pas na het Verdrag van Lissabon uitgebreid toe. 

 Intussen was het oplossen van de kwesties die bij Maastricht waren blijven 

liggen moeilijker dan wellicht werd gehoopt. Ook deze zouden voortslepen tot 

aan het VvL. Tussenstappen werden gezet bij het Verdrag van Amsterdam 

(VvA) en het Verdrag van Nice (VvN). De hoofdthema’s die hierbij aan de orde 

waren lijken vooral het ‘dichter bij de burger brengen’ van de Unie en 

institutionele hervormingen ten behoeve van een sterk uitgebreide Unie ten zijn 

geweest.
57

 De werkmethode van de conferenties was sinds Maastricht in die zin 

vernieuwd dat nu ook vertegenwoordigers van het Europees Parlement enige 

mate van inspraak hadden, hoewel de werkwijze rondom bijvoorbeeld het VvA 

nog steeds het meest leek op ‘klassiek, internationaal diplomatiek overleg’.
58

  

 Inhoudelijk was het Verdrag van Amsterdam ook lang niet zo vernieuwend 

als sommigen hadden gehoopt.
59

 Voor de verticale verhoudingen leek de meest 

belangwekkende wijziging nog de invoering van ‘flexibiliteit’ in de eerste en 

derde pijler te zijn.
60

 Een deel van de lidstaten kon in het kader daarvan de 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

56  BVerfGE 89, 155 (Maastricht). Voor een samenvattende bespreking van het arrest, zie 

M. Duchateau & J.W. van Rossem, ‘Soevereiniteit: Nog steeds een nuttig concept?’, 

Groniek 178 2008, p. 42-46. Voor een uitgebreidere bespreking van de doctrine van het 

Duitse hof, zie paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk. 
57  Zie bv. Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, p. 30-31. Het EP heeft zelfs 

gedreigd de toetreding van Finland, Oostenrijk en Zweden tegen te houden omdat die 

niet gepaard ging met institutionele hervormingen. Uiteindelijk heeft het dat dreigement 

niet uitgevoerd. Dinan, Europe Recast, p. 269.  
58  Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, p. 31. 
59  Nieuwe beleidsterreinen werden bijvoorbeeld niet aan de Unie toegevoegd. 

VanBoxhoorn & Jansen, De integratie van Europa, p. 322. Timmermans noemt de 

onderhandelingen zelfs grotendeels ‘mislukt’. Kapteyn e.a. Het recht van de Europese 

Unie, p. 31. 
60  In de tweede pijler was de ‘constructieve onthouding’ de enige noemenswaardige 

vernieuwing. Die houdt in dat een lidstaat, door zich te onthouden van stemming, een 

besluit niet in de weg staat, maar daar dan ook niet aan gebonden is. Van Boxhoorn & 

Jansen, De integratie van Europa, p. 323 en p. 336. 
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bestaande instellingen gebruiken voor verdergaande samenwerking.
61

 Daarmee 

werd de eenheid van de Unie principiëler doorbroken dan met de eerder 

gebruikte ‘opt-in’s’ en ‘opt-out’s’. Ook fundamenteel, maar voor de dagelijkse 

gang van zaken van de Unie weinig betekenisvol, was de invoering van een 

bepaling die het onder omstandigheden mogelijk maakte lidstaten te schorsen 

van bepaalde rechten, zoals van het stemrecht in de Raad.
62

 Tot slot werd het 

politieke karakter van de Unie onderstreept doordat zijn politieke waarden 

werden neergelegd in het EU-Verdrag.
63

 

 Ook in institutioneel opzicht was er weinig schokkends te melden. De 

Commissie werd op termijn wel iets verkleind, maar niet genoeg om goed te 

kunnen functioneren in een drastisch uitgebreide Unie. Verder werd het aantal 

terreinen waarop de Raad voortaan bij gekwalificeerde meerderheid zou 

besluiten wel uitgebreid, maar slaagden de lidstaten er niet in het relatieve 

stemgewicht van de verschillende lidstaten in de Raad te heronderhandelen.
64

 

Ten aanzien van het GBVB werd wel een Hoge Vertegenwoordiger met 

coördinerende taken aangesteld, maar ook deze ‘vernieuwing’ was slechts de 

codificatie van een reeds bestaande praktijk.
65

 Het Parlement lijkt daarmee de 

enige instelling te zijn geweest die enigszins profiteerde van het nieuwe verdrag. 

Het kreeg meer inspraak doordat de samenwerkingsprocedure, waarin het 

uiteindelijk geen vetorecht had, vrijwel geheel werd afgeschaft en werd 

vervangen door de iets aangepaste medebeslissingsprocedure.
66

 Daarnaast kreeg 

het nu ook een instemmingsrecht met de benoeming van de kandidaat-voorzitter 

van de Commissie.
67

  

 Omdat de Unie daarmee nog steeds niet gereed was voor een uitbreiding 

met een groot aantal voormalige Oostbloklanden, werd in 2000 weer een 

Intergouvernementele Conferentie bijeengeroepen. Deze Conferentie, die zou 

leiden het Verdrag van Nice, had de opdracht voorstellen te doen voor 

institutionele hervormingen met het oog op de nu echt aanstaande uitbreiding.
68

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

61  Daarbij zou de samenstelling van de Raad wel worden aangepast maar die van de andere 

instellingen niet. Dinan, Europe Recast, p. 285. Voorwaarde was wel dat de toestemming 

van de Raad werd verkregen, die daartoe slechts bij noodzaak zou besluiten, en dat de 

nog niet deelnemende lidstaten op een later tijdstip moesten kunnen toetreden.  
62  Dinan, Europe Recast, p. 291. 
63  Dinan, Europe Recast, p. 291.  
64  Dinan, Europe Recast, p. 286. 
65  Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van Europa, p. 341. 
66  Dinan, Europe Recast, p. 286. 
67  Praktisch van belang, maar minder fundamenteel was tot slot de maximering van het 

aantal Europarlementariërs op 700. Art. 214 EG, geconsolideerde versie 10-01-1997, 

PbEG 1997, C 340/03 en Dinan, Europe Recast, p. 286. 
68  Dinan, Europe Recast, p. 277. 
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Bij het VvN werd daarom vooral naar de institutionele verhoudingen gekeken, 

en waren de verticale verhoudingen even uit beeld.
69

 

 In het VvN werd vooral een nieuwe berekening vastgesteld van wat een 

gekwalificeerde meerderheid in de Raad zou zijn en werd het aantal terreinen 

waarop deze procedure van toepassing was uitgebreid.
70

 Daarnaast werd de 

Commissie net genoeg hervormd om de om de aanstaande toetredingen te 

kunnen verwerken, terwijl nadere hervormingen in de toekomst vereist zouden 

blijven.
71

 Overeengekomen werd dat zij één lid per lidstaat zou kennen zolang 

dat aantal niet groter was dan zevenentwintig.
72

 Om dit geheel werkzaam te 

houden werden de bevoegdheden van de Commissievoorzitter uitgebreid en zou 

hij voortaan, met instemming van het Parlement, bij gekwalificeerde 

meerderheid door de Raad worden benoemd.
73

 

 Net als bij de voorgaande verdragswijzigingen waren de lidstaten er niet in 

geslaagd het institutionele kader definitief vorm te geven of de definitieve 

‘eindbestemming’ van de Unie te bepalen. Besloten werd dan ook om in 2004 

nog een poging te doen de verdragen grondig te herzien.
74

 Deze poging zou 

achtereenvolgens leiden tot het Europees Grondwettelijk Verdrag (EGV) en het 

Verdrag van Lissabon. Tragisch aan het Grondwettelijk Verdrag is vooral dat 

het er wel in slaagde fundamentele hervorming van het institutionele bestel van 

de Unie voor te stellen, maar het nooit in werking is getreden. Zeer vernieuwend 

aan het EGV zou onder meer zijn geweest dat het de bestaande verdragen 

formeel zou hebben opgeheven en zichzelf daarvoor de plaats zou hebben 

gesteld.
75

 Daarnaast springt uiteraard het al dan niet symbolische 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

69  In verticaal opzicht kan vooral gemeld worden dat de Unie (bij besluit van de Europese 

Raad, voorafgaand aan het verdrag) een defensietaak kreeg door instelling van een 

Europese interventiemacht. Zie hierover verder Van Boxhoorn & Jansen, De integratie 

van Europa, p. 339-340. Verder werden (door het VvN) de bepalingen omtrent 

flexibiliteit versoepeld en werd het, voorlopig niet-bindende, Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie plechtig afgekondigd. Dinan, resp. p. 287 en p. 292. 

Vgl. Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van Europa, p. 310. 
70  Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, p. 33. In een EU van 27 lidstaten zou een 

gekwalificeerde meerderheid 255 van de 345 stemmen in de Raad moeten omvatten, 

terwijl die een meerderheid van de lidstaten moest omvatten en ten minste 62% van de 

totale bevolking van de EU moest vertegenwoordigen. Daarbij was ook het aantal 

stemmen per lidstaat heronderhandeld. Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van 

Europa, p. 327. 
71  Ten aanzien van het Parlement werd slechts het aantal zetels gewijzigd naar 732. Zijn 

bevoegdheden werden niet uitgebreid. Gilbert, Surpassing realism, p. 243-244. 
72  Lange tijd hebben de grote lidstaten twee Eurocommissarissen gehad. Zodra dat aantal 

groter dan 27 zou worden, zou er een roulatiesysteem in werking treden dat nog 

onderhandeld moest worden. Van Boxhoorn & Jansen, De integratie van Europa, p. 326. 
73  Tussen Nice en Lissabon werd de voorzitter van de Commissie door de Raad en niet door 

de Europese Raad benoemd. Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, p. 33. 
74  Vgl. Dinan, Europe Recast, p. 279.  
75  Art. IV-437 EGV. 
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‘Grondwettelijk’ in de naam van het verdrag in het oog, en zou het de voorrang 

van het Unierecht hebben gecodificeerd.
76

 De door het verdrag voorgestelde 

wijzigingen zijn uiteindelijk grotendeels alsnog doorgevoerd door het VvL. 

Afgezien van deze specifieke wijzigingen en een paar (andere) symbolische 

bepalingen, heeft het VvL het overgrote deel van de inhoud van het EGV 

overgenomen.
77

 Het proces dat bij de Europese Akte begon lijkt daarmee 

voorlopig afgesloten te zijn, zodat een nieuwe institutionele verdragswijziging 

op korte termijn niet noodzakelijk lijkt.
78

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

76  Zie voor de symboliek in de naam van de EGV o.a. Dinan, Europe Recast, p. 296. Zie 

voor de voorrang art. I-6 EGV. Daarmee zou overigens het debat tussen degenen die 

vasthouden aan de soevereiniteit van de lidstaten, en degenen die de leer van de 

autonome rechtsorde propageren, niet beëindigd zijn geweest. Art. I-6 kan immers ook zo 

worden gelezen dat het een verplichting aan de lidstaten bevat constitutioneel te regelen 

dat het Unierecht in hun eigen lidstaat voorrang geniet (op basis dus van de eigen 

constitutie). Vgl. Cruz, ‘Legacy of the Maastricht-Urteil’, p. 417 en D. Halberstam, 

‘Constitutional Heterarchy: The Centrality of Conflict in de European Union and the 

United States’, in: J.L. Dunoff & J.P. Trachtman (red.) Ruling the World? 

Constitutionalism, International Law and Global Governance, Cambridge etc.: 

Cambridge University Press 2009, p. 331.  
77  Volgens Jacobs was er vooral sprake van nieuwe wijn in oude zakken. T.J.M. Jacobs, 

‘Het Verdrag van Lissabon en de Europese Grondwet. Is er een overtuigend 

onderscheid?’, NJB 2008, nr. 6, p. 329. 
78  Volgens Scicluna is de EU door de verschillende crises na het VvL toch weer in een 

‘permanent state of flux’ geraakt. Zie N. Scicluna, ‘EU Constitutionalsm in Flux: Is the 

Eurzone Crisis Prescipitating Centralisation or Diffusion?’, European Law Review 2012, 

vol. 18, nr. 4, p. 489. En inderdaad zijn er in het kader van de financiële crisis en Euro-

crisis verschillende verdragen gesloten die, vooral op financieel gebied, de verhoudingen 

tussen de EU en de lidstaten en de lidstaten onderling beogen aan te scherpen. Er zijn 

structuren in het leven geroepen die de lidstaten in staat stellen elkaar met leningen van 

vele miljarden financieel-economisch bij te staan. Een deel daarvan heeft de vorm van 

Europese richtlijnen en verordeningen (het zogeheten ‘Six Pack’ en ‘Two Pack’), een 

ander deel heeft de vorm van verdragen die strikt genomen naast de Europese Unie staan 

(het Verdrag tot instelling van het Europees stabiliteitsmechanisme (Trb. 2011, 157) en 

het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire 

Unie (Trb. 2012, 51). Van wezenlijke structuurwijzigingen van de EU lijkt het tot op 

heden echter nog niet te zijn gekomen. De meest ingrijpende wijziging lijkt te zijn dat 

een lidstaat die de euro als munt heeft en zeer hoge tekorten heeft, 

begrotingsaanwijzingen van de Commissie kan krijgen en bij niet-naleving daarvan 

boetes opgelegd kan krijgen (tenzij een gekwalificeerde meerderheid van de Raad dit 

tegenhoudt). De EU wordt door dit soort afspraken niet in institutionele zin gewijzigd. 

Wel benadrukt de crisis enerzijds dat de lidstaten en de EU de facto sterk van elkaar 

afhankelijk zijn en anderzijds dat het Europees Parlement nauwelijks betrokken wordt bij 

het type beslissingen dat in het kader van de crises wordt genomen. Zie nader ‘Editorial 

comments, Some thoughts concerning the Draft Treaty on a Reinforced Economic 

Union’, 49 CML Rev. 1, C. Callies & C. Schoenfleisch, ‘Auf dem Weg in die 

europäische „Fiskalunion“? – Europa- und verfassungsrechtliche Fragen einer Reform 

der Wirtschafts- und Währungsunion im Kontext des Fiskalvertrages’, Juristenzeitung 

2012, vol. 67, nr. 10, p. 477-487 en Scicluna, ‘EU Constitutionalsm in Flux’.  
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 Inhoudelijk heeft het VvL tot een groot aantal herzieningen geleid. Daarbij 

is ook de structuur van de verdragen veranderd. Het EU-verdrag bevat voortaan 

grofweg het ‘constitutionele recht’ van de Unie, terwijl het Verdrag betreffende 

de Werking van de Europese Unie (VWEU) vooral de materiële beleidsterreinen 

omvat.
79

 De ‘verticale’ wijzigingen bevinden zich vooral in de sfeer van 

verduidelijking, formalisering en codificatie. De nationale parlementen hebben 

bijvoorbeeld formeel een taak gekregen die sommige van hen reeds vervulden, 

namelijk het houden van toezicht op de subsidiariteit van Europese 

voorstellen.
80

 Een ander voorbeeld is de formalisering van het eenzijdige 

uittredingsrecht van lidstaten, waarvan niet duidelijk was in hoeverre het 

bestond.
81

 Opvallend afwezig is in dit verband overigens de voorrangsregel, die 

niet geformaliseerd is en ‘slechts’ in de verklaring betreffende de voorrang is 

terechtgekomen. Het VvL heeft daarmee allerlei zaken verduidelijkt, maar het 

twistpunt over de verticale verhoudingen niet opgelost. Rood concludeert dan 

ook dat het VvL uitstekend aansluit bij de ‘hybride aard’ van de Unie.
82

 

 De institutionele wijzigingen van het VvL staan vooral in het teken van 

democratisering en slagvaardigheid. Naast de al genoemde formalisering van de 

rol van de nationale parlementen, is formeel de mogelijkheid van een 

burgerinitiatief geschapen en is de rol van het Europees Parlement opnieuw 

versterkt.
83

 De medebeslissingsprocedure, die ‘gewone wetgevingsprocedure’ is 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

79  Beide verdragen hebben expliciet dezelfde rechtskracht. Er bestaat dus geen principieel 

onderscheid meer tussen de voormalige eerste en de derde pijler. R.H. van Ooik, ‘Het 

Verdrag van Lissabon: structuur en overzicht’, SEW 2008, nr. 2, p. 38-42. De tweede 

pijler is nog steeds in zijn geheel afgezonderd en staat in het EU-verdrag.  
80  Ze kunnen nu formeel een ‘gele’ of een ‘oranje kaart’ trekken, hetgeen betekent dat de 

Commissie het betreffende voorstel moet heroverwegen en ofwel moet intrekken, ofwel 

het nader moet motiveren. Verder moeten de nationale parlementen zich vooral 

(rechtstreeks) laten informeren over Europese zaken. Zie hierover nader art. 12 VEU, 

L.A.J. Senden & T.A.J.A. Vandamme, ‘Het Verdrag van Lissabon en het Europese 

mandaat van nationale parlementen’, SEW 2009, nr. 1, p. 21-27 en R. Barents, Het 

Verdrag van Lissabon. Achtergronden en commentaar, Deventer: Kluwer 2008, p. 398. 
81  Voor het VvL was er vooral onenigheid over het al dan niet bestaan van dit recht. Van 

Ooik, ‘Het Verdrag van Lissabon’, p. 38-39 en J.C. Piris, The Lisbon Treaty. A Legal and 

Political Analysis. Cambridge etc.: Cambridge University Press 2010, p. 109-111. 

Tegenwoordig is de vraag vooral of de verdragsbepaling erover constitutief, declaratoir 

of regelend is. Met regelend wordt dan bedoeld dat de bepaling vooral bedoeld is om het 

gebruik van het recht op uittreding te kanaliseren. 
82  J.Q.Th. Rood, ‘De EU na het Verdrag van Lissabon: naar een nieuw politiek en 

institutioneel evenwicht?’, SEW 2008, nr. 4, p. 135. 
83  Het burgerinitiatief is in essentie een uitgebreid petitierecht. Opvallend is dat 

Unieburgers daarbij formeel niet om ‘minder’ Europa kunnen vragen. Het is evenwel 

moeilijk voorstelbaar dat de Commissie een dergelijk verzoek op formele gronden zou 

afwijzen. Zou het dat wel doen, dan zou het burgerinitiatief het petitierecht van burgers 

juist hebben verkleind door barrières op te werpen die er eerst niet waren. De Commissie 

was eerder weliswaar niet gehouden op burgerinitiatieven in te gaan, maar zou die 
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gaan heten, geldt sinds het VvL als hoofdregel en is dus vaker van toepassing 

geworden. Daarbij is de berekening van wat geldt als een ‘gekwalificeerde 

meerderheid’ in de Raad versimpeld en is die rechtstreekser gekoppeld aan de 

inwonertallen van de lidstaten.
84

 Verder zijn de instellingen van de Unie sterker 

dan voorheen met elkaar verknoopt. Zo is de Hoge Vertegenwoordiger sinds het 

VvL zowel mandataris van de Raad als lid en vicevoorzitter van de 

Commissie.
85

 Ook spreekt het EU-verdrag voortaan van de ‘verkiezing’ door het 

Parlement van de Commissievoorzitter en draagt de Europese Raad ‘rekening 

houdend met de verkiezingen voor het Europees Parlement’ een kandidaat 

voor.
86

  

 Een laatste ontwikkeling is dat het Unieburgerschap niet langer 

‘aanvullende’ status heeft, maar ‘naast’ het nationale burgerschap komt.
87

 Of 

deze terminologische wijziging iets wezenlijks verandert in de structuur van het 

Unieburgerschap is niet helemaal duidelijk. Enerzijds zou zij zoveel als een stap 

op weg naar een Europese ‘demos’ kunnen zijn. Anderzijds zou het ook kunnen 

dat er slechts een tekstuele verduidelijking is doorgevoerd.
88

 In ieder geval lijkt 

het VvL stevig rekening gehouden te hebben met de kritiek dat de Unie niet 

democratisch genoeg zou zijn. Het is wellicht niet zonder meer vaststelbaar of 

de Unie ‘democratischer’ is geworden, de verschillende parlementen, waaronder 

het Europees Parlement, hebben hoe dan ook een grotere rol gekregen in de 

Unie. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

initiatieven desondanks moeilijk hebben kunnen negeren. Van Ooik, ‘Het Verdrag van 

Lissanbon’, p. 41. 
84  Van Ooik, ‘Het Verdrag van Lissabon’, p. 39. 
85  Rood, ‘De EU na het Verdrag van Lissabon’, p. 133. 
86  Rood spreekt in dat verband van de ‘parlementarisering’ van de Commissie. Rood, ‘De 

EU na het Verdrag van Lissabon’, p. 135. 
87  De Engelse en Duitse taalversies spraken voorheen van respectievelijk ‘shall 

complement’ en ‘ergänzt’ en nu van ‘shall be additional’ en ‘tritt (…) hinzu’. 
88  Schrauwen lijkt de eerste mening toegedaan te zijn. Volgens haar is de wijziging van 

enkele woorden in deze contact zeer betekenisvol. Kochenov en Plender lijken er, aan de 

andere kant, geen belangrijke verandering in te zien. Wat hun betreft is de wezenlijke 

ontwikkeling van het Unieburgerschap vooral te danken aan het Hof van Justitie. Resp. 

A.A.M. Schrauwen, ‘Naar een waarlijk ‘fundamentele status’? Democratie en Europees 

Burgerschap na het Verdrag van Lissabon’, SEW 2008, nr. 7/8, p. 288-292 en Kochenov 

& Plender, ‘EU Citizenship’, p. 378. Hoe dan ook gaat deze wijziging van het Europees 

burgerschap zij aan zij met de versterking van Europese grondrechten: de Unie wordt 

door het VvL verplicht toe te treden tot het EVRM en het Handvest van de Grondrechten 

is juridisch bindend geworden. Van Ooik, ‘Het Verdrag van Lissabon’, p. 40. 
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3. De betrekkingen tussen de Europese Unie en haar lidstaten 

3.1 Verschillende visies op de aard van de Unie 

De Europese Unie kent een levendig debat over haar politieke en juridische 

verhoudingen, dat wordt ingegeven door verschillende visies op de grondslag 

van het Uniegezag.
89

 Dit heeft gevolgen voor de vertegenwoordigende positie 

van het Europees Parlement omdat een volksvertegenwoordiging en de 

grondslag van het overheidsgezag in democratische stelsels ten zeerste met 

elkaar verbonden zijn. Welke gevolgen dat zijn is echter niet meteen duidelijk. 

Waar het Parlement aan de ene kant voorbestemd lijkt het democratisch 
legitimerende forum van de EU bij uitstek te worden, kan het volgens sommigen 

juist niet de primaire democratische legitimatie van het Unierecht verzorgen. 

Hieronder wordt aan de hand van twee gezichtspunten die voor dit boek van 

bijzondere betekenis zijn geschetst hoe de aard van de Unie samenhangt met de 

doorwerking van het Unierecht in de lidstaten en hoe dat mogelijkerwijs 

samenhangt met haar democratische legitimatie.
90

 

 Volgens art. 1 VEU is de Europese Unie een door de Hoge Verdragsluitende 

Partijen opgerichte organisatie, waaraan de lidstaten bevoegdheden hebben 

toegedeeld teneinde hun gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. Het 

‘basisdocument’ van de EU is dus niet door, of in naam van het aan dat 

document ten grondslag liggende volk tot stand gebracht. In plaats daarvan zijn 

de lidstaten de constituante(n) van de Unie en heeft het document niet de vorm 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

89  In 2006 meldden Eijsbouts, Jans en Vogelaar hierover: ‘De verhoudingen tussen de 

Europese Unie en de lidstaten, ook wel genaamd verticale of federale verhoudingen, 

vormen al decennia een geliefd onderwerp van meningsverschil.’ W.T. Eijsbouts, J.H. 

Jans & F.O.W. Vogelaar, Europees Recht; Algemeen Deel, Groningen: Europa Law 

Publishing 2006, p. 369. Sinds die tijd is het debat alleen maar heviger geworden. In deze 

paragraaf wordt er slechts zeer beknopt op ingegaan. Voor een uitgebreidere 

behandeling, zie hoofdstuk 7 en (inleidend) Craig & De Búrca, EU Law, p. 344-378. 
90  Bedoeld wordt de ‘leer van de autonome rechtsorde’ van het Europese Hof van Justitie 

en de democratiedoctrine van het Bundesverfassungsgericht. De leer van de autonome 

rechtsorde is van bijzondere betekenis omdat in beginsel het Hof van Justitie gaat over de 

juiste uitleg van het Unierecht. De democratiedoctrine is van bijzondere betekenis omdat 

die sterk op volkssoevereiniteit geïnspireerd is en daar dus de consequenties van kan 

laten zien. Hier wordt uitgebreider ingegaan op de democratiedoctrine dan op de leer van 

de autonome rechtsorde omdat de nuances daarvan minder bekend worden verondersteld. 

In hoofdstuk 7 wordt zeer uitgebreid ingegaan op de (con)federale verhoudingen van de 

Europese Unie. In dat kader worden de leer van de autonome rechtsorde, een confederaal 

gezichtspunt als de democratiedoctrine en andere opvattingen over de aard van de Unie 

uitgebreid besproken. 
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van een grondwet, maar die van een verdrag.
91

 Op het eerste oog lijkt hieruit 

geconcludeerd te moeten worden dat het Uniegezag gebaseerd is op het gezag 

van de lidstaten, die op hun beurt hun gezag ontlenen aan hun eigen 

constituanten.  

 Het is echter precies dit punt dat stevig ter discussie staat. De historische 

aanleiding voor de richtingenstrijd is de door het Hof van Justitie ontwikkelde 

leer van de autonome rechtsorde.
92

 Volgens aanhangers van deze leer is de 

uiteindelijke bron van het Unierecht te vinden in de Unieverdragen zelf. Deze 

verdragen vormen namelijk een nieuwe, autonome rechtsbron, die een niet-

afgeleide positie ten opzichte van zijn lidstaten inneemt.
93

 Het EEG-Verdrag (en 

inmiddels het EU-Verdrag en het Werkingsverdrag) moeten in deze optiek 

worden gezien als een normatief ‘zelfreferentiële’ rechtsbron, die zelfstandig 

een juridische band schept tussen (tegenwoordig) de Unie en zijn burgers of 

volkeren.
94

 Hoewel het Hof het verband zelf niet zo expliciet legt, is het hiermee 

geheel in lijn dat het, in zijn eigen bewoordingen, ‘herhaaldelijk [heeft] 

verklaard dat de hoedanigheid van burger van de Unie de primaire hoedanigheid 

van de onderdanen van de lidstaten moet zijn’.
95

 De visie van het Hof van 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

91  Zie hierover uitgebreid Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 715-718. Vgl. K. Lenaerts 

& P. van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, Londen: Thonson Sweet & 

Maxwell 2005, p. 705. 
92  Zie hierover o.a. Craig & De Búrca, EU Law, p. 344-353 en (uitgebreid) R. Barents, ‘De 

voorrang van unierecht in het perspectief van constitutioneel pluralisme’, SEW 2009, vol. 

57, nr. 2, p. 44-53. 
93  Zie in deze zin bv. Barents, De communautaire rechtsorde, p. 304. Vgl. G. de Búrca, 

‘Sovereignty and the Supremacy Doctrine of the European Court of Justice’, in: N. 

Walker (red.), Sovereignty in Transition, Oxford: Hart Publishing 2003, p. 453-545. Zie 

uitgebreider T. Schilling, ‘The Autonomy of the Community Legal Order: An Analysis 

of Possible Foundations’, Harvard International Law Journal 1996, vol. 37, nr. 2, p. 

389-409. 
94  Resp. Barents, De communautaire rechtsorde, p. 315 en Maduro, ‘Contrapunctual Law’, 

p. 513. De grondslag van het Unierecht is volgens deze leer dus exclusief gelegen in het 

Unierecht zelf. Barents, ‘De voorrang van unierecht’, p. 44. Vgl. Schilling, ‘The 

Autonomy of the Community Legal Order’. Het Hof heeft in verschillende arresten 

geoordeeld dat het verdrag het ‘constitutionele handvest van een rechtsgemeenschap’ is, 

waaraan de lidstaten zich niet met een beroep op hun soevereiniteit kunnen onttrekken. 

Zie o.a. de zaken 294/83 (Les Verts), 2/88 (Imm. Zwartveld), Advies 1/91 (EER) en C-

241/01 (NFU). 
95  HvJ EU 8 maart 2011, nr. C-34/09 (Gerardo Ruiz Zambrano/Office national de 

l’emploi), r.o. 41 (de Engelse taalversie spreekt van ‘the fundamental status’). Het Hof 

herhaalt in deze zaak een standaardoverweging die het al lange tijd hanteert. Zie over de 

ontwikkeling van het Unieburgerschap in de jurisprudentie van het HvJEU uitgebreid 

Kochenov & Plender, ‘EU Citizenship’ en H. van Eijken, ‘European Citizenship and the 

Competence of Member States to Grant and to Withdraw the Nationality of their 

Nationals’, Merkourios 2010, vol. 27, nr. 72, p. 69. Zie verder G. Davies, ‘The entirely 

conventional supremacy of Union citizenship and rights’, eudo-

citizenship.eu/citizenship-forum/254-has-the-european-court-of-justice-challenged-
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Justitie is dus dat het Unierecht rechtstreeks burgers bindt, zonder dat de 

lidstaten juridisch in staat zijn daar iets aan te doen. 

 De consequenties van deze visie zijn vooral dat slechts het Unierecht gaat 

over zijn al dan niet absolute gelding en dat het recht ‘directe werking’ heeft.
96

 

Volgens het Hof moet de aard van het Unierecht zo worden gezien dat het 

intrinsiek voorrang heeft, omdat het anders zijn status als gemeenschappelijk 

recht zou verliezen. De uniformiteit van het Unierecht zou absoluut 

noodzakelijk zijn voor het goede functioneren van de Unie en voor het door de 

Unie behalen van haar doelstellingen.
97

 Hoewel het Hof het vermijdt expliciet in 

termen van hiërarchie te spreken, lijkt de uiterste consequentie van deze visie te 

zijn dat het recht van de lidstaten uiteindelijk geldt, althans toegepast kan 

worden, bij de gratie van het Unierecht.
98

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

member-state-sovereignty-in-nationality-law?start=1 en S. Kadelbach, ‘Union 

Citizenship’, in: A. von Bogdandy & J. Bast (red.), Principles of European 

Constitutional Law, Oxford: Hart Publishing en Verlag CH Beck 2010, p. 443-478.  
96  Deze conclusies zijn voor het eerst getrokken in de arresten Van Gend en Loos en 

Costa/ENEL. HvJ EG 5 februari 1963, nr. 26/62 (Van Gend en Loos) en HvJ EG 15 juli 

1964, nr. 6/64 (Costa/ENEL). Vgl. Barents, ‘De voorrang van unierecht’, p. 45.  
97  Barents, De communautaire rechtsorde, m.n. hoofdstuk 6, Barents, ‘Van Gend & Loos 

en Costa/ENEL’, p. 26-28 en Maduro, ‘Contrapunctual Law’, p. 503. In de literatuur 

wordt wel opgemerkt dat de voorrang van het Unierecht niet (langer) absoluut is, maar 

relatief is of zou moeten zijn. Onder verwijzing naar art. 4 lid 2 VEU, dat onder meer 

regelt dat de Unie de nationale identiteit van de lidstaten eerbiedigt ‘die besloten ligt in 

hun politieke en constitutionele basisstructuren, waaronder die voor regionaal en lokaal 

zelfbestuur’, wordt dan gesteld dat de voorrang van het Unierecht beperkt zou kunnen 

worden door fundamentele constitutionele beginselen. Zie bv. Von Bogdandy & Schill, 

‘Overcoming Absolute Primacy’, L.F.M. Besselink, ‘National and constitutional identity 

before and after Lisbon’, Utrecht Law Review 2010, vol. 6, nr. 3, p. 48 en B. Guastaferro, 

‘Beyond Exceptionalism of Constitutional Conflicts: The Ordinary Functions of the 

Identity Clause’, Jean Monnet Working Paper 01/12, p. 4. Hoewel er overtuigende 

argumenten zijn om dit leerstuk zo te interpreteren, lijken het vooral een bepaalde 

stroming in de literatuur en de constitutionele hoven van de lidstaten te zijn die het zo 

interpreteren, terwijl het Hof van Justitie nog altijd vasthoudt aan wat inmiddels 

‘absolute voorrang’ heet. Zie nader Schütze, European Constitutional Law, p. 347-363, 

Guastaferro, ‘Beyond Exceptionalism’, p. 61, Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming 

Absolute Primacy’, p. 1418 en V. Kosta, ‘European Court of Justice Case C-213/07, 

Michaniki AE v. Ethniko Somvoulio Radiotileorasis Ipourgos Epikratis’, European 

Constitutional Law Review 2009, vol. 5, p. 507. In de zaken waarnaar in deze discussie 

vaak wordt verwezen, lijkt het vooral te gaan om een door de ‘identiteit’ van een lidstaat 

ingekleurde exceptie een van de vier fundamentele vrijheden. Zie m.n. HvJ EU 16 

december 2008, nr. C-213/07 (Michaniki AE vs. Ethniko Somvoulio Radiotileorasis 

Ipourgos Epikratis), HvJ EU 22 december 2010, nr. C-208/09 (Sayn-Wittgenstein), HvJ 

EU 1 oktober 2010, nr. C-3/10 (Affatato) en HvJ EU 14 oktober 2004, nr C-36/02 

(Omega). 
98  De gelding en/of toepasbaarheid van nationaal recht hangt immers af van (de inhoud van) 

het Unierecht. Barents, ‘De voorrang van unierecht’, p. 45 en p. 48. Vgl. HvJ EG 17 

december 1970, nr. 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft), m.n. r.o. 2-4, HvJ EG 9 
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 Een nogal andere conclusie over met name dit laatste punt wordt in veel 

lidstaten, met name door constitutionele hoven, getrokken. De Duitse 

democratiedoctrine wordt hier, als een van de meest uitgewerkte voorbeelden 

ervan, nader uitgewerkt.
99

 In een reeks van uitspraken heeft het BVerfG 

geoordeeld dat het Unierecht gebaseerd is op machtiging door de lidstaten en het 

zijn gelding in de Duitse rechtsorde dus, in ultimo, ontleent aan het 

Grundgesetz.
100

 In het Maastricht-Urteil en het Lissabon-Urteil meende het 

bijvoorbeeld dat de EU principieel niet werkelijk een autonome 

rechtsgemeenschap is, maar dat zij uiteindelijk gebaseerd is op, en beperkt 

wordt door de grondwetten van haar lidstaten.
101

 De grondslag hiervoor zoekt 

het Hof in het ‘democratiebeginsel’ (Demokratieprinzip), dat is opgenomen in 

art. 20 GG.
102

 

 De kern van de zaak is volgens het BVerfG dat het Duitse volk ook binnen 

de Europese Unie soeverein is gebleven en dat het Grundgesetz uiteindelijk de 

verhouding tussen het Unierecht en het Duitse recht bepaalt. Alleen het Duitse 

volk is volgens het hof ‘bevoegd’ een werkelijk nieuwe constitutie in het leven 

te roepen, aangezien het Grundgesetz een ‘integrationsfeste 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

maart 1978, nr. 106/77 (Simmenthal) en HvJ EG 19 juni 1990, nr. 213/89 (Factortame), 

r.o. 18-22. Maduro meent dat het Unierecht simpelweg de ‘higher law of the land’ is. 

Maduro, ‘Contrapunctual Law’, p. 503. Ook is het niet heel ongebruikelijk om niet van 

‘primacy’ maar van ‘supremacy’ van Unierecht te spreken. Zie bv. Craig & De Búrca, 

EU Law, hoofdstuk 10. 
99  Voor een overzicht en beschrijving van de invloed in andere lidstaten van de Duitse 

doctrine, zie Cruz, ‘Legacy of the Maastricht-Urteil’, p. 398-403. Met name 

Denemarken, Polen, Tsjechië, Cyprus, Zweden en Portugal schijnen op de één of andere 

manier beïnvloed te zijn door de Duitse leer. Volgens Cruz hanteren het Franse en 

Italiaanse hof een enigszins vergelijkbare leer als de Duitse, maar ligt dat meer aan die 

hoven zelf dan aan het Duitse hof. Volgens Eijsbouts, Jans en Vogelaar wordt de leer van 

de autonome rechtsorde eigenlijk alleen in Nederland onverkort toegepast. Eijsbouts, 

Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 375-376. Voor een uitgebreide overzichtelijke 

samenvatting in het Engels van het Lissabon-Urteil, zie Piris, The Lisbon Treaty, p. 341-

358. Voor een helder overzicht van de Lissabonuitspraak in relatie tot de eerdere 

jurisprudentie van het BVerfG, zie Grimm, ‘Comments’. Zie verder o.a. D. Thym, ‘In the 

Name of Sovereign Statehood: A Critical Introduction to the Lisbon Judgment of the 

German Constitutional Court’, Common Market Law Review 2009, vol. 46, p. 1795-

1822. Vgl. Jančić, ‘Caveats form Karlsruhe and Berlin’. Voor een zeer beknopte en 

recente weergave van de grenzen die het Grundgesetz volgens het BVerfG stelt aan 

Europese integratie, zie BVerfG, 2 BvR 1390/12 van 12 september 2012 

(ESM/Fiskalpakt), r.o. 208-215. 
100  Zie bijvoorbeeld BVerfGE 89, 155 (190) (Maastricht) en 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 

(Lissabon), r.o. 329-334. Ook in het Honeywell-oordeel komt het hof, zij het minder 

duidelijk, tot die conclusie. 2 BvR 2661/06 van 6 juli 2010 (Honeywell), r.o. 55, 57-59 

en 65-68.  
101  BVerfGE 89, 155 (186-188) (Maastricht) en 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 

233. 
102  De eerste zin van art. 20 lid 2 GG luidt: ‘Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.’  
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Verfassungsidentität’ heeft die noch door de grondwetveranderende organen, 

noch door Europese integratie aangetast kan worden.
103

 Art. 79 lid 3 GG 

verklaart de artikelen 20 en 1 GG namelijk onwijzigbaar, zodat die ook niet door 

Europese integratie aangepast kunnen zijn.
104

 Aangezien de lidstaten uiteindelijk 

nog altijd de Herren der Verträge zijn, bepaalt het Grundgesetz uiteindelijk dus 

nog altijd de toepasbaarheid van het Unierecht in Duitsland.
105

 Het BVerfG ziet 

het bovendien als zijn taak er door ultra vires-toetsing en identiteitstoetsing 

concreet op toe te zien dat de Europese Unie de kern van het Grundgesetz niet 

overschrijdt.
106

 

 Dit hangt rechtstreeks samen met de opvattingen van het Duitse hof over de 

democratische legitimatie van de EU. Het met volkssoevereiniteit 

samenhangende Demokratieprinzip eist volgens het hof de legitimatie van het 

overheidsgezag door en namens het Duitse volk. Daarom meent het dat dit 

beginsel meebrengt dat met name het Duitse parlement – de Bondsdag – in 

beginsel alle Europese gezagsuitoefening in Duitsland moet legitimeren.
107

 Art. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

103  ‘Das Grundgesetz ermächtigt die für Deutschland handelnden Organe nicht, durch einen 

Eintritt in einen Bundesstaat das Selbstbestimmungsrecht des Deutschen Volkes in 

Gestalt der völkerrechtlichen Souveränität Deutschlands aufzugeben. Dieser Schritt ist 

wegen der mit ihm verbundenen unwiderruflichen Souveränitätsübertragung auf ein 

neues Legitimationssubjekt allein dem unmittelbar erklärten Willen des Deutschen 

Volkes vorbehalten.’ 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o.228. Over de 

‘integrationsfeste Verfassungsidentität’, zie BVerfG, 2 BvR 1390/12 van 12 september 

2012 (ESM/Fiskalpakt), r.o. 209. Vgl. 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 235 

en Grimm, ‘Comments’, p. 359. Met deze bewoordingen verwijst het BVerfG naar art. 4 

lid 2 VEU, zodat het een bevestiging van zijn jurisprudentie, die strikt genomen over het 

Grundgesetz gaat, inleest in het Unieverdrag. 
104  Art. 79 lid 3 GG luidt: ‘Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die 

Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der 

Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt 

werden, ist unzulässig.’ 
105  Over de lidstaten als Herren der Verträge, zie o.a. 2 BvR 2661/06 van 6 juli 2010 

(Honeywell), r.o. 57 en 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 231 en 235. In het 

Maastricht-Urteil en het Lissabon-Urteil stelde het expliciet dat de toepasbaarheid van 

het Unierecht in Duitsland uiteindelijk afhangt van een Duits Rechtsanwendungsbefehl. 

BVerfGE 89, 155 (190) (Maastricht) en 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 

335. In Honeywell gebruikt het deze term niet, maar baseert het de doorwerking van 

Unierecht in Duitsland uiteindelijk op art. 23 lid 1 GG. 2 BvR 2661/06 van 6 juli 2010 

(Honeywell), r.o. 53. 
106  2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 240. 
107  Europese uitoefening van overheidsgezag in Duitsland is volgens het Hof ook 

Staatsgewalt in de zin van art. 20 lid 2 GG. Het BVerfG heeft het zichzelf mogelijk 

gemaakt om effectief toe te zien op deze taak van de Bondsdag door iedere 

kiesgerechtigde burger in staat te stellen te klagen over de uitholling ervan: ‘Das 

Wahlrecht (Art. 38 Abs. 1 GG) gewährleistet als grundrechtsgleiches Recht die 

Selbstbestimmung der Bürger und garantiert die freie und gleiche Teilhabe an der in 

Deutschland ausgeübten Staatsgewalt’. BVerfG, 2 BvR 1390/12 van 12 september 2012 

(ESM/Fiskalpakt), r.o. 208. Volgens het Duitse hof beschermt artikel 38 lid 1 niet alleen 
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20 lid 2 GG verklaart immers: ‘Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.’ Omdat 

het in art. 20 genoemde volk het Duitse volk is, is legitimatie door zomaar een 

volk niet voldoende, maar moet al het in Duitsland geldende recht ook echt aan 

het Duitse volk toegerekend kunnen worden. Vandaar dat het BVerfG zo’n grote 

rol weggelegd ziet voor de Bondsdag. Net zo meent het dat de hoedanigheid van 

Unieburger slechts een ‘afgeleide hoedanigheid’ is, die niet wezenlijk 

vergelijkbaar is met nationaal burgerschap.
108

 Vanuit de vooronderstelling dat 

het Duitse volk nog altijd soeverein is, en er geen Europees volk bestaat, meent 

het dat van een autonome, van het nationale burgerschap geheel losstaande 

status geen sprake kan zijn. 

 Het recht van de Europese Unie geldt volgens het Duitse hof in Duitsland 

dus uiteindelijk op grond van het Grundgesetz, terwijl het vanwege haar 

afgeleide aard niet wezenlijk afbreuk aan de Duitse rechtsorde kan doen. 

Volkssoevereiniteit impliceert in de Duitse leer daarmee dat de Unie uiteindelijk 

een afgeleide rechtsorde vormt, terwijl hetzelfde concept zou meebrengen dat 

het vooral de nationale parlementen zijn die het Unierecht democratisch 

legitimeren. 

 Dit betekent echter niet dat het Bundesverfassungsgericht bezwaren heeft 

tegen de doorwerking van het Unierecht in Duitsland als zodanig. Het 

combineert zijn principiële grondhouding over soevereiniteit en democratie 

namelijk met een positieve opvatting over Europese integratie. Het accepteert 

sinds jaar en dag dat Unierecht in beginsel rechtstreekse werking heeft en, op 

grond van het beginsel van Europarechtsfreundlichkeit van art. 23 GG, met 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

de deelname van burgers aan het overheidsgezag als zodanig, maar ook de democratische 

inhoud ervan: omdat democratie in Duitsland geen ‘leeg formeel toerekeningsbegrip’ 

mag zijn, is de Bondsdag niet bevoegd teveel bevoegdheden uit handen te geven en moet 

het parlement voldoende bevoegdheden overhouden. Concreet betekent dit dat Duitsland 

geen Kompetenz-Kompetenz uit handen mag geven en het alleen bevoegdheden mag 

overdragen als die scherpomlijnd genoeg zijn. Ook moet uiteindelijk zeker worden 

gesteld dat de Bondsdag linksom of rechtsom kan blijven toezien op alle Europese 

bevoegdheidsuitoefening in Duitsland. In het ESM-oordeel meent het daarom 

bijvoorbeeld dat de BRD voor ratificatie van het verdrag in kwestie eerst zeker moet 

stellen dat het gebonden is aan een specifieke interpretatie van het verdrag. BVerfG, 2 

BvR 1390/12 van 12 september 2012 (ESM/Fiskalpakt), r.o. 352 en 259. Zie verder 

BVerfGE 89, 155 (183-191) (Maastricht) en 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 

212-213 en 219-272. Vgl. de afwijkende mening van rechter Landau bij het Honeywell-

oordeel: 2 BvR 2661/06 van 6 juli 2010 (Honeywell), r.o. 95-105. 
108  2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 346-350. Vgl. Kadelbach, ‘Union 

Citizenship’, p. 470 en M. Duchateau & W.J.L. Hulstijn, ‘Waartoe is het Europees 

Parlement op aarde’, in: 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, p. 111. 
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voorrang moet worden toegepast.
109

 In het Honeywell-oordeel meende het zelfs 

dat de voorrang voortvloeit uit het Unierecht zelf omdat de Unie niet zou 

kunnen bestaan wanneer de unitaire werking van het Unierecht in de lidstaten 

niet gewaarborgd zou zijn.
110

 Het Duitse hof lijkt hiermee ten opzichte van 

bijvoorbeeld het Maastricht-Urteil enigszins opgeschoven te zijn in de richting 

van het Hof van Justitie. 

 Hetzelfde geldt voor de vraag wie in laatste instantie oordeelt over de 

geldigheid en/of toepasbaarheid van het Unierecht. In Honeywell oordeelde het 

weliswaar dat het in ultimo bevoegd is de ontoepasbaarheid in Duitsland van 

specifiek Unierecht uit te spreken, maar ook dat deze bevoegdheid volgens art. 

23 GG gecoördineerd moet worden met het HvJEU.
111

 Het oordeelde zelfs dat 

de eigen Europese methode van rechtsvinding gerespecteerd moet worden en dat 

het Europese Hof van Justitie daarbij een zekere Fehlertoleranz toekomt.
112

 De 

kern van het oordeel lijkt er daarom op neer te komen dat het Unierecht, 

uiteindelijk op grond van het Grundgesetz, rechtstreeks in Duitsland met 

voorrang doorwerkt, zolang dat de grondslag van de overgedragen 

bevoegdheden niet (wezenlijk) te buiten gaat.
113

 

 Wat deze jurisprudentie hoe dan ook duidelijk maakt is dat er door zowel 

het Europese Hof van Justitie als het Bundesverfassungsgericht een relatie wordt 

gelegd tussen de grondslag van het Europese recht en de mate waarin het, 

eventueel met voorrang op ander recht, kan gelden of kan worden toegepast in 

de lidstaten.
114

 Waar het HvJEU de directe werking en voorrang koppelt aan de 

idee van de autonome rechtsorde, meent het BVerfG immers dat de 

soevereiniteit van het Duitse volk meebrengt dat zijn parlement al het 

overheidsgezag uiteindelijk moet legitimeren. Daarmee koppelt het Duitse hof 

de toepasbaarheid van het Unierecht rechtstreeks aan de vertegenwoordigende 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

109  Zie bv. BVerfG 89, 155 (182-183) (Maastricht), 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), 

r.o. 331-343 en 2 BvR 2661/06 van 6 juli 2010 (Honeywell), r.o. 53. 
110  ‘Der Anwendungsvorrang folgt aus dem Unionsrecht, weil die Union als 

Rechtsgemeinschaft nicht bestehen könnte, wenn die einheitliche Wirksamkeit des 

Unionsrechts in den Mitgliedstaaten nicht gewährleistet wäre’. 2 BvR 2661/06 van 6 juli 

2010 (Honeywell), r.o. 53. Uit de rest van de rechtsoverweging blijkt dat art. 23 GG het 

mogelijk maakt dat bevoegdheden worden overgedragen, inclusief de werking, zolang dit 

verdragsrechtelijk is geregeld (en het dus op de toestemming van de Bondsdag berust). 
111  2 BvR 2661/06 van 6 juli 2010 (Honeywell), met name r.o. 56 en 58. 
112  2 BvR 2661/06 van 6 juli 2010 (Honeywell), met name r.o. 66. 
113  In r.o. 53-66 van het Honeywell-oordeel schept het BVerfG behoorlijk veel ruimte voor 

rechtsontwikkeling door het HvJEU. Het lijkt uiteindelijk de grens te trekken waar het 

Europese Hof de aard of bevoegdheden van Unie wezenlijk zou veranderen door 

rechtsontwikkeling. 
114  Niet alleen de Europese en Duitse rechter leggen deze relatie. In hoofdstuk 7 wordt hier 

veel uitgebreider bij stilgestaan en worden andere stromingen en auteurs nader 

onderzocht. 
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positie van de Bondsdag en die van het Europees Parlement.
115

 De aard van de 

Unie lijkt, met andere woorden, van groot belang te zijn voor de 

vertegenwoordigende positie van het Europees Parlement. 

 

3.2 Federale organisatieprincipes van de Unie 

Anders dan de aard van de Unie, staat de ‘werking’ van het Unierecht wel 

grotendeels vast. De authentieke-uitlegbevoegdheid van het Europese Hof van 

Justitie wordt in beginsel alom gerespecteerd en wordt slechts zelden vanuit een 

normatief oogpunt met ongehoorzaamheid bedreigd. Onder het begrip ‘werking’ 

wordt dan de mate verstaan waarin Unierechtelijke normen, desnoods ten koste 

van andere normen, toegepast worden. Het gaat daarbij dus om de vraag in 

hoeverre het Unierecht in staat wordt geacht normadressaten te binden en 

eventuele ermee strijdige normen terzijde te stellen. Als pragmatische stelregel 

kan hierbij gelden dat het HvJ vaststelt wat de werking van het Unierecht moet 

zijn, terwijl in beginsel de Unie-instellingen en vooral de lidstaten erover gaan 

die werking daadwerkelijk te realiseren.
116

  

 Het Unierecht bepaalt in beginsel zelf wanneer het directe werking en 

voorrang heeft.
117

 In dit opzicht onderscheidt de Unie zich sterk van ‘gewone’ 

internationale organisaties: waar de lidstaten naar ‘klassiek’ internationaal recht 

de goede werking van een verdrag niet mogen frustreren, kunnen ze dat in 

beginsel niet naar Unierecht.
118

 Bovendien zijn burgers in de regel niet 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

115  Volgens het BVerfG kan het EP slechts de democratische legitimatie van het door de EU 

uitgeoefende overheidsgezag slechts aanvullen: ‘Solange und soweit das Prinzip der 

begrenzten Einzelermächtigung in einem Verbund souveräner Staaten mit ausgeprägten 

Zügen exekutiver und gouvernementaler Zusammenarbeit gewahrt bleibt, reicht 

grundsätzlich die über nationale Parlamente und Regierungen vermittelte Legitimation 

der Mitgliedstaaten aus, die ergänzt und abgestützt wird durch das unmittelbar gewählte 

Europäische Parlament’. 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 262. Zie hierover 

uitgebreid Duchateau & Hulstijn, ‘Waartoe is het EP op aarde?’. 
116  In de wijze waarop die gerealiseerd wordt uit zich de richtingenstrijd over de aard van het 

Unierecht. Vgl. Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 

665. 
117  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 665. Het 

Unierecht heeft in beginsel directe werking wanneer de inhoud van die norm daartoe 

strekt. Daarvan is sprake wanneer de norm voldoende duidelijk en onvoorwaardelijk is en 

niet afhankelijk is van een discretionaire uitvoeringsmaatregel. K. Lenaerts & P. van 

Nuffel, Europees Recht, Antwerpen – Cambridge: Intersentia 2011, p. 531-534. De lijst 

van bepalingen waaraan het HvJ rechtstreekse werking heeft toegekend is relatief 

uitgebreid. Zie nader Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 185-

186. 
118  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 515-522.  
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rechtstreeks gebonden door internationaal recht, terwijl ze dat volgens het HvJ 

wel door Unierecht zijn.
119

 

 Ten opzichte van extern recht waaraan de Unie gebonden is, neemt zij een 

gematigd monistische houding aan. Dergelijk internationaal recht heeft een 

hogere rang binnen de Unierechtsorde dan ‘afgeleid’ Unierecht, maar een lagere 

rang dan primair Unierecht.
120

 Internationaal recht kan in die rechtsorde dus 

weliswaar zonder omzetting gelden, maar kan daarbinnen geen afbreuk doen aan 

onder meer Europese grondrechten.
121

 Daarmee gedraagt de Europese Unie zich 

op het internationale toneel juridisch gezien als een (federale) staat met een 

gematigd incorporatiestelsel. Ze beoordeelt immers zelf in hoeverre extern recht 

binnen haar eigen rechtsorde gelding heeft. 

 De complementaire bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en haar lidstaten 

lijkt sterk op de federale organisatiestructuur van de BRD.
122

 De Unie heeft veel 

politiek gewichtige wetgevingsbevoegdheden, terwijl de lidstaten in beginsel 

primair bevoegd en verplicht zijn Uniewetgeving te implementeren en uit te 

voeren.
123

 Ze hebben bovendien medezeggenschap over die wetgeving in de 

Raad. Qua wetgeving en bestuur zijn de Unie en de lidstaten daarmee sterk 

afhankelijk van elkaars bevoegdheden en zijn ze vaak niet bevoegd eenzijdig op 

te treden.
124

 De rechterlijke kolom kent eenzelfde soort vervlechting, doordat 

nationale rechters bevoegd of verplicht zijn prejudiciële vragen te stellen aan het 

Europese Hof van Justitie, terwijl dat Hof in veel gevallen slechts door 

dergelijke vragen geactiveerd kan worden.
125

 

 Ook de rechtsbeginselen die het gebruik van de meeste Uniebevoegdheden 

reguleren lijken een dergelijke vervlechting te veronderstellen. Het 

subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel regelen grofweg dat wat de 

lidstaten zelf kunnen, zij ook zelf moeten doen, terwijl alleen Europees mag, wat 

door hen niet zelf gedaan kan worden.
126

 Het loyaliteitsbeginsel voegt daaraan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

119  Vgl. M.N. Shaw, International Law, Cambridge etc.: Cambridge University Press 2008, 

p. 257-259. 
120  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 568. Voor het onderscheid tussen primair en 

afgeleid Unierecht, zie p. 515 e.v. 
121  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 567-570. 
122  Zie daarover paragraaf 3.2 van het volgende hoofdstuk. 
123  Het uitvoeringsprimaat ligt, met andere woorden, bij de lidstaten. Lenaerts & Van Nuffel, 

Europees Recht, p. 455 e.v. Vgl. Dann, ‘The federal lens’, p. 5. 
124  De term ‘complementaire bevoegdheden’ is van Schütze. Volgens hem is de Unie 

opgeschoven van duaal naar coöperatief federalisme. Schütze, From Dual to Cooperative 

Federalism, o.a. p. 242, p. 263 en p. 284. Dann heeft het over de vervlechting van twee 

federale niveaus. Dann, ‘The federal lens’, p. 12. 
125  Vgl. Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 639 e.v. 
126  Art. 5 lid 3, eerste volzin luidt: ‘Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie op 

de gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor 

zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op 

centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de 

omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden 
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toe dat publieke actoren in de Europese Unie rekening hebben te houden met de 

bevoegdheden en de positie van andere publieke actoren, zodat ze niet te veel in 

elkaars vaarwater terecht komen. 

 Het subsidiariteitsbeginsel, dat van toepassing is op de gedeelde 

bevoegdheden, houdt een dubbele toets in. Het eerste deel ervan is dat de 

doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten zelf 

moeten kunnen worden bereikt. Het tweede deel is dat ze om die reden beter 

door de Unie moeten kunnen worden bereikt.
127

 Dat de lidstaten niet in staat zijn 

een probleem op te lossen betekent met andere woorden niet automatisch dat 

Unieoptreden gewenst of toegestaan is.
128

 Alleen waar Unieoptreden om de 

genoemde reden beter is, is het toegestaan. 

 De juridische inhoud van het subsidiariteitsbeginsel is notoir moeilijk vorm 

te geven. Het HvJEU legt bijvoorbeeld wel uit welke vragen de Uniewetgever 

moet beantwoorden, maar wijst een beroep op het beginsel doorgaans af.
129

 De 

concrete invulling van het beginsel lijkt door het Hof dan ook aan de politieke 

instellingen van de Unie te worden overgelaten.
130

 Tegen deze achtergrond is het 

‘toezicht’ van de nationale parlementen op de juiste toepassing van het beginsel 

tot stand gekomen.
131

 Dit toezicht houdt in dat de gezamenlijke nationale 

parlementen een zogenaamde ‘gele kaart’ of ‘oranje kaart’ kunnen uitdelen aan 

een voorstel van de Commissie.
132

 Het rechtsgevolg daarvan is grofweg dat de 

Commissie haar voorstel moet heroverwegen en zij, wanneer ze het handhaaft, 

het besluit daartoe moet motiveren.
133

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

bereikt.’ Art. 5 lid 4, eerste volzin luidt: ‘Krachtens het evenredigheidsbeginsel gaan de 

inhoud en de vorm van het optreden van de Unie niet verder dan wat nodig is om de 

doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken.’ Voor het grote belang van deze 

beginselen voor de verticale verhoudingen van de Unie, zie verder Schütze, From Dual 

to Cooperative Federalism, p. 242-286. 
127  Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 178. Voor een uitwerking 

van de betekenis van het subsidiariteitsbeginsel, zie Protocol Nr. 2 betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid en Schütze, From Dual 

to Cooperative Federalism, p. 242-265. 
128  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 112. 
129  Resp. Schütze, From Dual to Cooperative Federalism, p. 243-256 en Amtenbrink & 

Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 177. Vgl. Barents, Het Verdrag van 

Lissabon, p. 390-391. 
130  Schütze pleit er daarom voor dat het Hof een hardere interpretatie kiest en zich meer als 

constitutionele rechter opstelt. Schütze, From Dual to Cooperative Federalism, p. 264-

265. Zie ook Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 385. 
131  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 391-394. Vgl. art. 5 lid 3 EU.  
132  Voor de procedure en werking van de gele- en oranjekaartprocedure, zie Senden & 

Vandamme, ‘Het Europese mandaat van nationale parlementen’, p. 23-24 en Protocol Nr. 

2, betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. 
133  Art. 7 Protocol Nr. 2. Vanuit een strikt juridisch oogpunt geredeneerd lijkt het effect van 

deze procedure vooral te zijn dat de nationale parlementen Europese verplichtingen 

krijgen, zonder dat zij veel nieuwe bevoegdheden krijgen. De Commissie hoeft 

voorstellen immers slechts te heroverwegen, terwijl lidstatelijke weerstand ertegen ook 
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 Het evenredigheidsbeginsel bepaalt ‘in hoeverre’ de Unie mag optreden. 

Kort gezegd houdt het in dat de Uniewetgever de minst ingrijpende geschikte 

vorm van optreden moet kiezen.
134

 Niet-regelgevend optreden heeft dus de 

voorkeur boven regelgevend optreden en, waar de keuze bestaat, moet de 

Uniewetgever een richtlijn verkiezen boven een verordening en een 

kaderrichtlijn boven een gedetailleerde richtlijn.
135

 Ook wordt wel betoogd dat 

het evenredigheidsbeginsel wordt aangevuld of ingekleurd door art. 4 lid 2 

VEU. Het evenredigheidsbeginsel zou dan geschonden zijn als de Uniewetgever 

de ‘scope of action’ van de lidstaten teveel zou beperken en zij dus te weinig 

eigen beslisruimte zouden overhouden.
136

 Er is echter (nog) geen rechtspraak die 

deze houding expliciet aanneemt. Wel speelt het evenredigheidsbeginsel een 

expliciete rol wanneer de identiteitsclausule wordt gebruikt ter rechtvaardiging 

van afwijkingen van met name de vier vrijheden. Waar het Unierecht dergelijke 

afwijkingen toestaat moeten die steeds evenredig aan het ermee te dienen 

legitieme doel zijn.
137

 Dit geldt ook meer in zijn algemeenheid: omdat het 

evenredigheidsbeginsel een ‘algemeen rechtsbeginsel’ van de Europese Unie is, 

rust ook op de lidstaten de plicht de Unie niet meer dan nodig voor de voeten te 

lopen.
138

 Beide moeten elkaar dus zoveel mogelijk ruimte laten.
139

 

 Het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel zijn beide 

geëigend de ‘vervlechting’ tussen de Unie en haar lidstaten te versterken. Beide 

benadrukken immers dat de Unie vooral de noodzakelijke kaders schept en de 

lidstaten die vooral invullen. Daarmee vergroten ze de noodzaak tot 

samenwerking tussen de Unie en lidstaten en versterken ze de indruk dat de 

Unie een samengesteld geheel is. Datzelfde effect gaat, zij het op andere wijze, 

uit van het loyaliteitsbeginsel. Dit beginsel bepaalt dat de Unie en de lidstaten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

wel in de Raad zou blijken. Toch kan er wel degelijk bescherming van de lidstatelijke 

autonomie uitgaan van de enkele verplichting tot heroverweging en tot motivering van 

handhaving van een voorstel. Vgl. Senden & Vandamme, ‘Het Europese mandaat van 

nationale parlementen’, p. 23-24, Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 403-404 en 

Schütze, From Dual to Cooperative Federalism, p. 261. 
134  Anders dan het subsidiariteitsbeginsel is het evenredigheidsbeginsel ook van toepassing 

op het terrein van de exclusieve bevoegdheden. Amtenbrink & Vedder, Recht van de 

Europese Unie (2008), p. 180-181. 
135  Zie nader Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 181-182 en 

Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 112. 
136  Guastaferro, ‘Beyond Exceptionalism’, p. 53, p. 58 en p. 63. Vgl. Von Bogdandy & 

Schill, ‘Overcoming Absolute Primacy’, p. 1443. Von Bogdandy en Schill menen dat het 

evenredigheidsbeginsel geschonden kan zijn door een EU-maatregel, die onevenredig 

veel impact heeft op een constitutioneel beginsel van een lidstaat, dat beschermd wordt 

door art. 4 lid 2. 
137  Zie bv. HvJ EU 22 december 2010, nr. C-208/09 (Sayn-Wittgenstein), r.o. 83-91. Vgl. 

HvJ EU 16 december 2008, nr. C-213/07 (Michaniki), r.o. 55-65. 
138  Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 181-182; Lenaerts & Van 

Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 109.  
139  Vgl. Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 101-102. 
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elkaar, door zowel inspanning als onthouding, steunen bij de vervulling van de 

taken die uit de Unieverdragen voortvloeien.
140

 Het is volgens het Hof van 

Justitie een uiting van solidariteit binnen de Unie en verplicht publieke actoren 

binnen de Unie tot samenwerking in het grotere belang, zonder dat daarmee 

overigens de bevoegdheidsverdeling wordt gewijzigd.
 141

  

 In eerste instantie betekent de loyaliteitsplicht dat de bevoegde organen van 

de lidstaten het (afgeleid) Unierecht moeten omzetten, toepassen en 

handhaven.
142

 Daarnaast brengt het mee dat de lidstaten niets mogen doen wat 

de ontwikkeling van het communautaire integratieproces kan belemmeren.
143

 Ze 

mogen bijvoorbeeld niet de voorbereiding van Unierecht frustreren of 

maatregelen nemen die het functioneren van de instellingen bemoeilijken.
144

 

Waar de Unie in gebreke blijft kan er zelfs een plicht voor de lidstaten zijn in 

haar plaats te handelen. Ze hebben in dat geval, als ‘beheerder’ van het Europese 

belang, de plicht in overleg met de Commissie zelf tijdelijke maatregelen te 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

140  Art. 4 lid 3 VEU luidt: ‘Krachtens het beginsel van loyale samenwerking respecteren de 

Unie en de lidstaten elkaar en steunen zij elkaar bij de vervulling van de taken die uit de 

Verdragen voortvloeien. De lidstaten treffen alle algemene en bijzondere maatregelen die 

geschikt zijn om de nakoming van de uit de Verdragen of uit de handelingen van de 

instellingen van de Unie voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. De lidstaten 

vergemakkelijken de vervulling van de taak van de Unie en onthouden zich van alle 

maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie in gevaar kunnen 

brengen.’ 
141  Over het loyaliteitsbeginsel als uiting van solidariteit, zie HvJ EG 10 december 1969, 

gevoegde zaken 6/69 en 11/69 (Commissie tegen Frankrijk), r.o. 16. Volgens Lenaerts en 

Van Nuffel lijkt het loyaliteitsbeginsel veel meer op een verplichting tot (federale) 

bondstrouw dan op de verplichting tot het ‘in good faith’ uitvoeren van 

internationaalrechtelijke verplichtingen. Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of 

the European Union, p. 115-116 en Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 104. Vgl. 

A. von Bogdandy, ‘Founding Principles’, in: A. von Bogdandy & J. Bast (red.), 

Principles of European Constitutional Law, Oxford: Hart Publishing en Verlag CH Beck 

2010, p. 41-42. Anders dan de tekst van het artikel doet vermoeden zijn volgens het Hof 

overigens zowel de Unie(-instellingen) als de (organen van de) (deel)overheden van de 

lidstaten rechtstreeks normadressaat van de loyaliteitsplicht. Zij hebben in alle onderlinge 

verhoudingen de plicht tot loyale samenwerking met elkaar. Lenaerts & Van Nuffel, 

Constitutional Law of the European Union, p. 115-116, Amtenbrink & Vedder, Recht 

van de Europese Unie (2008), p. 167-172 en Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 

93-109. Vgl. L.F.M. Besselink e.a., De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie, 

Groningen: Europa Law Publishing 2004, p. 108. 
142  Daarbij moeten ze uiteraard ‘loyaal’ rekening houden met de ‘constitutionele principes’ 

van de Unie. Tijdens de eventuele implementatietermijn mogen ze bovendien niets doen 

wat de effectuering van de Uniemaatregelen moeilijker maakt. Amtenbrink & Vedder, 

Recht van de Europese Unie (2008), p. 168 en Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional 

Law of the European Union, p. 122, p. 607-608 en p. 702. Zie ook Kapteyn e.a. Het recht 

van de Europese Unie, p. 125. 
143  Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, p. 127. 
144  Ze moeten, met andere woorden, de verticale of ‘federale’ verhoudingen respecteren. 

Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 122. 
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nemen die gericht zijn op het bereiken van de doeleinden van Unie.
145

 Diezelfde 

plicht tot overleg met de Commissie geldt waar het de lidstaten zijn die 

problemen hebben of verwachten bij de nakoming van de Unieplichten.
146

 

 Naast deze constitutionele of institutionele component, kent het 

loyaliteitsbeginsel ook een procedurele component en een materiële component. 

Deze twee kunnen worden samengevat onder de ‘nuttig-effectdoctrine’, die 

hoofdzakelijk inhoudt dat geen afbreuk mag worden gedaan aan het ‘nuttig 

effect’ van het Unierecht.
147

 Waar de institutionele component van de 

loyaliteitsplicht hoofdzakelijk inhoudt dat de lidstaten hun nationale recht in 

overeenstemming met het Unierecht moeten brengen en houden, eist de nuttig-

effectdoctrine dat ze ook daadwerkelijk de bescherming verzekeren van rechten 

die uit dat recht voortvloeien.
148

 De doctrine benadrukt het belang van de 

effectiviteit van het Unierecht en is ingegeven door de teleologische 

interpretatiemethode die het Hof gebruikt.
149

 

 Concreet houdt de nuttig-effectdoctrine in dat organen ervoor moeten 

zorgen dat burgers hun ‘Europese’ rechten ten minste even goed kunnen 

effectueren als hun ‘nationale’ rechten en dat die effectuering niet nagenoeg 

onmogelijk is.
150

 Nationaal recht moet bijvoorbeeld zoveel mogelijk 

Unierechtconform worden geïnterpreteerd.
151 

Voor rechtstreeks werkend 

Unierecht geldt zelfs dat nationale rechters het desnoods in weerwil van de eigen 

constitutie moeten toepassen.
152

 Voor niet-rechtstreeks werkend Unierecht is de 

toepasbaarheid beperkt tot abstracte rechtmatigheidstoetsing.
153

 De grenzen van 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

145  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 120-121; Kapteyn 

en VerLoren-van Themaat, p. 126. 
146  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 118. 
147  Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 167. 
148  Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, p. 125-126. 
149  Deze interpretatiemethode neemt vooral de doelstellingen van het verdrag en de 

effectieve bereiking daarvan als uitgangspunt. Amtenbrink & Vedder, Recht van de 

Europese Unie (2008), p. 188. 
150  Eijsbouts, Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 319 en p. 323. Zie hierover uitgebreid 

Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 207-213.  
151  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 117-118 en p. 

776. Zie ook Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 202-204. 
152  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 670-671 en p. 

118. Vgl. Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 207-212. Met 

deze regel wordt zelfs sterk de indruk gewekt dat nationale rechters de Unie meer 

loyaliteit verschuldigd zouden zijn dan de grondwet waaraan zij uiteindelijk hun 

bevoegdheid ontlenen. Dit is vanuit het Unierecht gedacht wellicht logisch, maar is 

merkwaardig als de nationale grondwet als hoogste norm wordt genomen, zoals de 

Duitse democratiedoctrine bijvoorbeeld uiteindelijk doet. Vgl. G. Davies, ‘Constitutional 

Disagreement in Europe and the search for Pluralism’, Eric Stein Working Paper, No. 

1/2010, p. 7. 
153  Deze houdt in dat beoordeeld wordt of een lidstaat bij de implementatie van het 

Unierecht binnen de door dat recht toegestane marges is gebleven. Amtenbrink & 

Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 204-205. 
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de nuttig-effectdoctrine, en dus van de loyaliteit die van de lidstaten wordt 

gevraagd, hangen vooral samen met hun voortbestaande procesrechtelijke 

autonomie en met de rechtsbeginselen van de Unie zelf. Conforme interpretatie 

mag bijvoorbeeld niet leiden tot contra legem-interpretatie en is ook niet in staat 

het ontbreken van nationaal recht te helen.
154

 

 Dit gezegd hebbend kan men concluderen dat het loyaliteitsbeginsel 

tamelijk vergaande rechtsgevolgen kan hebben.
155

 Dat is dan ook de reden dat 

het zich beter laat vergelijken met federale bondstrouw dan met de verplichting 

internationaalrechtelijke verplichtingen in good faith uit te voeren. Het Hof heeft 

weliswaar zijn best gedaan de verticale bevoegdheidsverdeling te respecteren, 

maar heeft zich niet al teveel aangetrokken van de bevoegdheidsverdeling in de 

lidstaten zelf. Daarmee is het beginsel primair gericht op de goede werking van 

de Unie en van het Unierecht en minder op de goede werking van het nationale 

recht.
156

 

 De EU is qua organisatiewijze in ten minste twee opzichten echter niet te 

vergelijken met bondsstaten als de BRD. Ten eerste zijn de verticale financiële 

verhoudingen, of is het ‘fiscale federalisme’ van de Unie, sterk lidstatelijk 

georiënteerd. Ten tweede is de Unie niet alleen politiek, maar ook formeel-

juridisch een sterk doelgerichte organisatie. 

 De Europese Unie heeft weliswaar formeel zijn ‘eigen middelen’, maar is 

sterk gebonden aan de lidstaten. Dat geldt zowel per lidstaat, als in zijn 

algemeenheid. Per lidstaat wordt er vooral op gelet dat geen van hen te veel 

‘nettobetaler’ is.
157

 Meer in zijn algemeenheid zijn twee van de drie 

inkomstenbronnen van de Unie expliciet gekoppeld aan de economische 

prestaties van of in de lidstaten.
158

 Deze twee bronnen zijn bovendien veel 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

154  Andere voorbeelden zijn dat conforme interpretatie niet mag leiden tot rechtsgevolgen 

die niet ook verbonden kunnen worden aan de rechtstreekse werking van Unierecht en 

dat er beperkingen uitgaan van algemene rechtsbeginselen als het 

rechtszekerheidsbeginsel en het verbod op terugwerkende kracht. F. Amtenbrink & 

H.B.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 

2008, p. 202-203; Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 

668. 
155  In een eerdere versie van hun handboek vroegen Amtenbrink en Vedder zich dan ook 

terecht af, of het Hof van Justitie niet te ver is gegaan in het verzekeren van het nuttig 

effect van het Unierecht. F. Amtenbrink & H.B.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, 

Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, p. 200. 
156  In het arrest Factortame verplichte het een nationale rechter bijvoorbeeld Europees recht 

toe te passen, terwijl die meende (in ieder geval naar nationaal recht) niet bevoegd te zijn. 

HvJ EG 19 juni 1990, nr. 213/89 (Factortame), r.o. 12-13 en 20-21. Zie ook Lenaerts & 

Van Nuffel, Europees Recht, p. 521-523.  
157  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 404-405. 
158  De drie bronnen zijn verschillende heffingen die in een aantal sectoren worden geheven, 

een percentage van de door de lidstaten geheven btw en een percentage van het bruto 

nationaal inkomen van de lidstaten. Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie 

(2008), p. 140; Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 404. 
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omvangrijker dan de ‘directe’ inkomsten van de Unie, terwijl het totale budget 

van de Unie in vergelijking met haar lidstaten bepaald bescheiden is.
159

 De Unie 

is dus grotendeels financieel afhankelijk van haar lidstaten, terwijl de 

omgekeerde afhankelijkheid nauwelijks bestaat.
160

 Daarmee lijkt ze sterk op 

(andere) internationale organisaties. 

 Ook de formele doelgerichtheid van de Unie lijkt sterk op die van (andere) 

internationale organisaties. De doelstellingen van de EU zijn namelijk formeel-

juridisch vastgelegd. Deze zijn weliswaar bepaald ruim geformuleerd en 

omvatten onder meer het nastreven van haar eigen waarden.
161

 Toch beogen ze 

echter richting te geven aan het Unieoptreden en zijn ze zodanig juridisch 

bindend, dat elke handeling van de Unie, of die nu een uitbreiding of een 

beperking van het Unieoptreden inhoudt, gericht moet zijn op het bereiken van 

de doelstelling van de Unie.
162

  

 Deelt men de doelstellingen van de Unie onder in positieve en negatieve 

harmonisatie, dan valt op dat de afgelopen twee decennia vooral op het terrein 

van positieve harmonisatie veel wijzigingen zijn geweest.
163

 Waar de verdragen 

tot aan het begin van de jaren 1990 enkel economische doelstellingen kenden, 

voegde het Verdrag van Maastricht daar sociale doelstellingen aan toe.
164

 Het 

Verdrag van Lissabon gaat door op deze ingeslagen weg, door relatief veel 

nadruk te leggen op de niet-economische doelstellingen van de Unie.
165

 Het 

werkterrein van de Unie is in de loop der tijd dus aanzienlijk verbreed, zodat het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

159  M. Hallerberg, ‘Fiscal Federalism in the United States and in the European Union’, in: A. 

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

United States in Comparative Perspective, Oxford etc.: Oxford University Press 2006, p. 

299. Voor de omvang van de verschillende inkomstenbronnen in 2011, zie:  

  consilium.europa.eu/special-reports/mff/own-resources. 
160  Voor een uitgebreide vergelijking tussen het fiscale federalisme van de EU en de VS, zie 

Hallerberg, ‘Fiscal Federalism’. Hallerberg illustreert dat de EU als zodanig niet in staat 

is een lidstaat financieel te redden van de ondergang, maar de overige lidstaten dat wel 

zijn, terwijl het beeld in de VS meer is dat de federatie als zodanig een dergelijke rol kan 

hebben. Dat laatste neemt volgens hem overigens niet weg dat in de VS de 

vertegenwoordigers van de staten hierbij een belangrijke rol kunnen spelen.  
161  Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende doelstellingen en de samenhang 

ertussen, zie Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 75-78. De ruime marge die de 

doelstellingen laten aan de Unie blijkt er onder meer uit dat één van doelstellingen is, ‘de 

vrede, haar waarden en het welzijn van haar volkeren te bevorderen’ (art. 3 lid 1 VEU). 

Vgl. A. von Bogdandy & J. Bast, ‘The Federal Order of Competences’, in: A. von 

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

Publishing en Verlag CH Beck 2010, p. 283. De waarden van de Unie zijn uiteraard ook 

niet vastomlijnd. Voor de relatie tussen de waarden van de Unie en haar doelstellingen, 

zie onder meer Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 175-178. 
162  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 105. 
163  Vgl. Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, p. 98. 
164  Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, p. 94-95. 
165  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 75. 
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steeds moeilijker wordt een beleidsterrein te vinden dat niet op de een of andere 

manier geraakt wordt door het Unierecht. 

 Juist ook deze ontwikkeling onderstreept het toenemend federale karakter 

van de Unie. Over haar aard moge dan grote onenigheid bestaan, haar 

organisatiewijze en de werking van haar recht laten zich steeds beter vergelijken 

met die van federale staten. Opvallend is daarbij dat het Europese 

‘bevoegdhedenniveau’ het bestaan en de medewerking van de lidstaten lijkt te 

veronderstellen, terwijl ook zij niet langer geheel eenzijdig lijken te kunnen 

handelen. Wat dus ook de grondslag van het Europese overheidsgezag moge 

zijn, de organisatiewijze van de Europese Unie lijkt sterk federaal geïnspireerd 

te zijn. 

 

3.3 Europese wetgevingsbevoegdheden 

3.3.1 Hoofdlijnen van de bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de lidstaten 

De artikelen 4 en 5 VEU zetten de hoofdlijnen uiteen van de 

bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de lidstaten. Kort gezegd komen deze 

neer op de toepasselijkheid van het hierboven beschreven attributiebeginsel, 

subsidiariteitsbeginsel, evenredigheidsbeginsel en de regel dat de Unie 

gebonden is aan haar verdragsrechtelijk vastgelegde doelstellingen.
166

 Alleen het 

attributiebeginsel heeft daarbij rechtstreeks betrekking op de verdeling van 

bevoegdheden. De overige drie beginselen hebben betrekking op de 

bevoegdheid tot het uitoefenen van bevoegdheden. 

 De artikelen 2 tot en met 6 VWEU werken de toedeling van bevoegdheden 

aan de Unie verder uit.
167

 Dat doen ze op zodanige wijze dat de attributie van 

Europese bevoegdheden tamelijk ingewikkeld en zeer precies is 

vormgegeven.
168

 Niet alleen kennen de verdragen verschillende typen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

166  Opvallend is hierbij overigens dat zowel art. 4 lid 1 als art. 5 lid 2 VEU specificeert dat 

bevoegdheden die niet aan de Unie zijn toebedeeld aan de lidstaten toebehoren. Deze 

woordkeuze lijkt duidelijk te maken wie het precies was die bevoegdheden toebedeelde 

en wie het was die ze ontving. Barents wijst er echter op dat deze bepaling ook slechts 

declaratoir, en dus niet constitutief van aard kan zijn. Juist omdat de Unie in beginsel niet 

omnipotent is, herhalen deze bepalingen enkel wat toch al het geval was. Barents, Het 

Verdrag van Lissabon, p. 358-360. Voor een uitleg van het Europese beginsel van 

constitutionele legaliteit, zie Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 

278 e.v. 
167  Von Bogdandy en Bast noemen deze artikelen het ‘nerve centre’ van de categorisering 

van Uniebevoegdheden. Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 305. 
168  De Unie heeft volgens het HvJ zelfs geen algemene interne-organisatiebevoegdheid. Von 

Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 280, p. 305 en p. 307. Voor de 

twee uitgewerkte voorbeelden van beleidsterreinen, zie Schütze, Schütze, From Dual to 

Cooperative Federalism, p. 270-284. De attributie van Europese bevoegdheden is 

volgens Schütze evenwel minder precies sinds het VvL dan ervoor. R. Schütze, ‘Analysis 
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bevoegdheden, ook moet rekening worden gehouden met meer of minder 

specifiek geformuleerde doelstellingen van de Unie, ‘negatieve bevoegdheden’, 

de ‘identiteit’ van de lidstaten, al dan niet expliciet toegekende bevoegdheden 

tot bevoegdheidsaanvulling en verschillen per beleidsterrein in toegestane 

rechtshandelingen.
169

 Desondanks laat de verdeling van bevoegdheden tussen de 

Unie en de lidstaten zich beter vergelijken met bondsstaten dan met 

internationale organisaties, omdat die even rigide is als de meeste constituties 

van (bonds)staten: naar geldend Unierecht zijn de lidstaten niet bevoegd ad hoc 

of eenzijdig af te wijken van de Unieverdragen.
170

 

 De bevoegdheden van de Unie vallen in beginsel uiteen in exclusieve, 

gedeelde en aanvullende of coördinerende bevoegdheden.
171

 Het kenmerkendste 

verschil tussen deze categorieën is de mate waarin de lidstaten bevoegd zijn op 

te treden. De eerste twee categorieën bevatten vooral 

regelgevingsbevoegdheden, waarbij de lidstaten meer of minder eigen 

beleidsruimte hebben. De derde categorie bestaat uit terreinen waarop de 

lidstaten hun beleid coördineren en de Unie een coördinerende of aanvullende 

rol toekomt.
172

  

 Een conceptueel niet te onderschatten laatste ‘categorie’ is die van de 

impliciete bevoegdheden. Enerzijds kunnen dergelijke bevoegdheden worden 

teruggevonden in de eerder besproken nuttig-effectdoctrine en in wat Duitsers 

Kompetenz kraft Sachzusammenhang zouden noemen, anderzijds lijkt de Unie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

and Reflections: Lisbon and the federal order of competences: a prospective analysis’, 

European Law Review 2008, vol. 33, nr. 5, p. 711. Het bestaan van een Europese 

bevoegdheid houdt niet het niet-bestaan ervan op lidstaatniveau in. De lidstaten hebben 

niet de bevoegdheden an sich verloren (deze doctrine noemen Von Bogdandy en Bast 

‘imperialistisch’), maar vooral de bevoegdheid tot het uitoefenen ervan. Von Bogdandy 

& Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 285. Vgl. Schütze, ‘Lisbon and the federal 

order of competences’, p. 716.  
169  En dan worden voor het gemak de ‘integratiebepalingen’ en het ‘coherentiegebod’ buiten 

beschouwing gelaten. Zie hierover Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 559-560. Deze 

fijnmazigheid qua bevoegdheidstoekenning hangt sterk samen met de mate waarin de 

lidstaten bereid zijn Europees samen te werken. Een laatste precisering die hiermee 

rechtstreeks verband houdt, is dat bevoegdheden bijna nooit aan ‘de Unie’ worden 

opgedragen, maar bijna altijd specifiek aan één of meerdere instellingen. Zie nader Von 

Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, Schütze, ‘Lisbon and the federal 

order of competences’ en Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 376-377. 
170  Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 279. 
171  Bevoegdheden gelden daarbij als gedeelde bevoegdheden, tenzij de verdragen anders 

bepalen. Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 305. Vgl. art. 2-6 

VWEU.  
172  Zie bijvoorbeeld art. 5 en 6 VWEU. Beleidscoördinatie door de EU geeft haar geen eigen 

regelgevende bevoegdheden, maar kan toch van zeer groot belang zijn. De recente 

financieel-economische maatregelen die paragraaf 2.3 van dit hoofdstuk bespreekt lijken 

in belangrijke mate het resultaat te zijn van dergelijke coördinatie. Zie verder Barents, 

Het Verdrag van Lissabon, p. 370-373 en Schütze, ‘Lisbon and the federal order of 

competences’, p. 718. 



54  HET EP ALS TRANSNATIONALE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 

tegenwoordig een zeer ruime bevoegdheid tot bevoegdheidsaanvulling te kennen 

in art. 352 lid 1 VWEU.
173

 Zowel de nuttig-effectdoctrine als art. 352 lid 1 

brengen dus mee dat de Unie soms bevoegd is niet-expliciet toegekende 

bevoegdheden uit te oefenen omdat dat nodig is voor de goede uitoefening van 

wel toegekende bevoegdheden. 

 Negatieve bevoegdheden zijn in essentie uitzonderingen op elders aan de 

Unie toegekende bevoegdheden.
174

 De strekking van dergelijke bepalingen is 

niet zozeer dat een bepaald deelterrein categorisch van Unie-inmenging wordt 

uitgesloten, maar eerder dat ze uitzonderingen vormen op specifieke 

bevoegdheden.
175

 Algemene negatieve bevoegdheden zijn vooral de algemeen 

geldende verplichtingen tot het waarborgen van de gelijkheid van de lidstaten en 

van hun nationale identiteit. Onder de laatste categorie moeten in ieder geval de 

essentiële staatsfuncties en de constitutionele basisstructuren van de lidstaten 

worden begrepen.
176

 Daarmee lijkt de mate waarin de Unie bevoegd is 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

173  De EG kende in art. 308 EG al bevoegdhedenaanvullingsbevoegdheid, maar die was 

beperkt tot het werkterrein van de gemeenschappelijke markt. De opvolger ervan, art. 

352 VWEU, kent een dergelijke materiële beperking niet. Art. 352 lid 1, eerste zin luidt: 

‘Indien een optreden van de Unie in het kader van de beleidsgebieden van de Verdragen 

nodig blijkt om een van de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken zonder dat 

deze Verdragen in de daartoe vereiste bevoegdheden voorzien, stelt de Raad, op voorstel 

van de Commissie en na goedkeuring door het Europees Parlement, met eenparigheid 

van stemmen passende bepalingen vast.’ Zie ook Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order 

of Competences’, p. 272 en p. 300. 
174  Zie bijvoorbeeld art. 165 VWEU.  
175  Waardoor die specifieke bevoegdheid dus geen effect mag hebben op het terrein van een 

specifieke negatieve bevoegdheid. Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of 

Competences’, p. 286. 
176  Art. 4 lid 2 EU, dat hierop ziet, luidt: ‘De Unie eerbiedigt de gelijkheid van de lidstaten 

voor de Verdragen, alsmede hun nationale identiteit die besloten ligt in hun politieke en 

constitutionele basisstructuren, waaronder die voor regionaal en lokaal zelfbestuur. Zij 

eerbiedigt de essentiële staatsfuncties, met name de verdediging van de territoriale 

integriteit van de staat, de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de 

nationale veiligheid. Met name de nationale veiligheid blijft de uitsluitende 

verantwoordelijkheid van elke lidstaat.’ Over de precieze inhoud van de bepaling wordt 

verschillend gedacht. Er bestaat met name onenigheid over of zij alleen de constitutionele 

structuren van de lidstaten beschermt, of dat zij ook bijvoorbeeld culturele aspecten als 

taak dekt. Zie bv. Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 301, 

Besselink, ‘National and constitutional identity’, p. 42-44, Von Bogdandy & Schill, 

‘Overcoming Absolute Primacy’, p. 1429-1431 en Guastaferro, ‘Beyond 

Exceptionalism’, p. 7-12. De bepaling is één van de bepalingen waarop het BVerfG zegt 

toe te zien. In dergelijke gevallen toets het Duitse hof ‘ob der unantastbare Kerngehalt 

der Verfassungsidentität des Grundgesetzes nach Art. 23 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung 

mit Art. 79 Abs. 3 GG gewahrt ist (…).’ 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 

240.  
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regelgevend op te treden uiteindelijk van het lidstaat tot lidstaat te kunnen 

verschillen.
177

 

 Een laatste beperking van de bevoegdheden van de Unie kan worden 

gevonden in het verschil per beleidsterrein tussen de toegestane 

rechtshandelingen. Art. 288 VWEU noemt als hoofdcategorieën verordeningen, 

richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen.
178

 De strekking van deze vijf 

instrumenten verschilt onderling nogal. Verordeningen werken bijvoorbeeld 

naar hun aard rechtstreeks, terwijl richtlijnen dat in beginsel niet doen en ze voor 

hun implementatie primair op de lidstaten vertrouwen.
179

 De Unie is bij 

gebruikmaking van haar bevoegdheden doorgaans niet vrij in de keuze van het 

in te zetten wetgevingsinstrument, maar is daarbij beperkt door het 

verdragsartikel dat dient als rechtsgrond voor de vast te stellen handeling.
180

 

Juist om deze reden kan in de vastlegging per beleidsterrein van de toegestane 

rechtshandelingen een fijnmazige bevoegdheidsverdeling worden gezien.
181

  

 

3.3.2 Exclusieve bevoegdheden 

De omvang en strekking van de exclusieve bevoegdheden van de voormalige 

Europese Gemeenschap is lange tijd moeilijk kenbaar en omstreden geweest. 

Het concept exclusieve Gemeenschapsbevoegdheid is überhaupt pas in de 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

177  Zowel Besselink als Von Bogdandy en Schill wijzen erop dat het HvJEU niet bevoegd 

kan zijn de identiteit van de verschillende lidstaten vast te stellen en dat de nationale 

rechters daar dus over gaan, hoewel ze daarbij gebonden zijn aan de grenzen die het 

Unierecht stelt aan art. 4 lid 2. Besselink, ‘National and constitutional identity’, p. 45 en 

Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming Absolute Primacy’, p. 1428-1430. 
178  Dit zijn niet alle typen maatregelen die de Unie kan nemen. Voor een beknopte 

beschrijving van andere handelingen, zie Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 

613-616. 
179  Waar de lidstaten verplicht zijn richtlijnen loyaal te implementeren, mogen ze dat met 

verordeningen niet, omdat een dergelijke omzetting de rechtstreekse toepasselijkheid 

ervan in twijfel zou kunnen stellen. Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the 

European Union, p. 764-765. 
180  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 583-584. De keuze van de rechtsbasis voor 

Unieoptreden kan dus erg bepalend zijn voor de te gebruiken rechtshandelingen. Lenaerts 

& Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 89-91. Vgl. Eijsbouts, Jans 

& Vogelaar, Algemeen Deel, p. 123. 
181  Dit geldt te meer omdat voor de vraag of een rechtshandeling bijvoorbeeld een 

verordening of een besluit is, niet het opschrift maar het doel en de inhoud ervan 

bepalend is. Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 763. 

Aan de fijnmazigheid van het systeem wordt wel afbreuk gedaan doordat richtlijnen in de 

praktijk zeer gedetailleerd kunnen zijn en zij op onderdelen rechtstreekse werking 

kunnen verkrijgen. De mate waarin richtlijnen een goed voorbeeld van coöperatief 

bestuur zijn, wordt door deze tendens verminderd. Voor de richtlijn als voorbeeld van 

coöperatief bestuur, zie Eijsbouts, Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 387. Zie verder 

Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 766 en 

Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 188-205.  
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jurisprudentie van het Hof van Justitie ontstaan en kende lange tijd geen, of 

nauwelijks een verdragsrechtelijke basis.
182

 Het Verdrag van Lissabon heeft in 

deze situatie verandering gebracht, zodat tegenwoordig het Werkingsverdrag 

een duidelijke definitie kent van het begrip ‘exclusieve bevoegdheid’ en het een 

limitatieve lijst van exclusieve Uniebevoegdheden bevat.
183

 Grote 

onduidelijkheid is wel nog blijven bestaan over de vraag welke externe 

Uniebevoegdheden exclusief zijn en in hoeverre de Unie die zelf exclusief kan 

maken.
184

  

 Duidelijk zijn wel de eigenschappen van een exclusieve bevoegdheid. Waar 

de Unie exclusief bevoegd is, zijn de lidstaten slechts bevoegd tot optreden voor 

zover het Unierecht hen daartoe specifiek machtigt.
185

 Voor het overige geldt 

voor hen een rechtstreeks werkend verbod op het eenzijdig handelen binnen de 

werkingssfeer van de exclusieve bevoegdheden.
186

 Omdat hierin het gevaar van 

stilstand schuilt, bijvoorbeeld wegens gebrek aan overeenstemming in de Raad, 

kunnen ‘de lidstaten gezamenlijk verplicht [zijn] op te treden als zaakwaarnemer 

van het gemeenschappelijke belang’.
187

 Wanneer het de Unie niet lukt haar 

bevoegdheden uit te oefenen, dienen de lidstaten in nauw overleg van met de 

Commissie die maatregelen te nemen, die nodig zijn om de continuïteit van het 

beleid te waarborgen.
188

 

 

3.3.3 Gedeelde bevoegdheden 

Verreweg de meeste bevoegdheden van de Unie zijn gedeelde bevoegdheden.
189

 

Art. 4 VWEU geeft een lijst van de belangrijkste terreinen waarop de Unie en de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

182  Zie hierover nader Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 177-

178; Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 95-98; 

Eijsbouts, Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 377-378 en Von Bogdandy & Bast, 

‘Federal Order of Competences’, p. 289-290. 
183  Barents spreekt zelfs expliciet zijn complimenten aan de verdragsauteurs uit voor de in 

art. 2 lid 1 VWEU neergelegde definitie van het begrip exclusieve bevoegdheid. Minder 

lovend is hij over de definities van de vijf terreinen die als exclusief worden aangemerkt, 

omdat die nogal wat vragen oproepen. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 362-366. 

Vgl. Schütze, ‘Lisbon and the federal order of competences’, p. 711-714. 
184  Voor een zeer kritische bespreking van dit punt, zie Schütze, ‘Lisbon and the federal 

order of competences’, p. 713-714. Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 366-367. 
185  Deze machtigingsmogelijkheid is wel daarin beperkt dat bevoegdheden niet de facto 

geheel terugovergedragen kunnen worden. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 362-

363. Vgl. Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 95. 
186  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 362. 
187  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 363. 
188  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 363. Vgl. Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order 

of Competences’, p. 290. 
189  Schütze, ‘Lisbon and the federal order of competences’, p. 714.  
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lidstaten bevoegdheden delen.
190

 Op deze terreinen zijn de lidstaten slechts 

bevoegd wetgevend op te treden voor zover de Unie dat nog niet gedaan 

heeft.
191

 Dat klinkt alsof er sprake is van regulering door ofwel de Unie, ofwel 

de lidstaten, maar dat is meestal niet het geval. Doorgaans is er sprake van 

‘vervlechting van wetgeving’, doordat de lidstaten invullen wat de Unie heeft 

opengelaten. Het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel sturen hier zelfs op 

aan.
192

 

 Van enkele gedeelde bevoegdheden is het de Unie expliciet verboden 

uitputtend gebruik te maken. De wetgevingsterreinen in kwestie mogen niet 

geheel bezet worden, opdat er ruimte voor de lidstaten moet blijven bestaan. In 

de literatuur worden deze bevoegdheden soms (verborgen) parallelle 

bevoegdheden genoemd.
193

 Het ingewikkelde aan deze categorie is dat zij een 

tussenvorm lijkt te zijn van ‘gewone’ gedeelde bevoegdheden en de hieronder te 

bespreken coördinerende bevoegdheden. De Unie is op deze terreinen namelijk 

wel bevoegd om op te treden, maar schijnbaar worden de lidstaten door dat 

optreden niet beperkt in hun eigen mogelijkheden. In de literatuur wordt terecht 

opgemerkt dat dit moeilijk voorstelbaar is omdat Unieoptreden de lidstaten bijna 

per definitie in hun mogelijkheden tot eigen beleidsvorming beperkt, al was het 

maar vanwege het loyaliteitsbeginsel.
194

 Misschien heeft Barents dan ook wel 

gelijk waar hij stelt dat het categoriseren van Uniebevoegdheden voornamelijk 

‘schijnduidelijkheid’ oplevert.
195

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

190  Deze lijst is, om onduidelijke redenen, evenwel niet volledig. Barents, Het Verdrag van 

Lissabon, p. 370. 
191  Art. 2 lid 2 VWEU. De Unie kan gedeelde bevoegdheden in beginsel dus ook ‘exclusief 

maken’ door een geheel beleidsterrein te ‘bezetten’. In het Amerikaanse recht spreekt 

men dan van field pre-emption (en in het Duitse van Sperrwirkung). Bevoegdheden 

worden daarmee niet werkelijk exclusief, aangezien ze ook door intensief gebruik 

uiteraard niet van categorie veranderen. Op ieder nieuw gebruik van de bevoegdheid is 

het subsidiariteitsbeginsel dan ook zonder meer van toepassing en eventueel 

‘vrijgekomen terrein’ kan door de lidstaten ‘herbezet’ worden. Zie over deze 

terminologische kwestie verder Eijsbouts, Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 380, Von 

Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 290-294 en Lenaerts & Van 

Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 97. 
192  Voor kritiek op de formulering van art. 2 lid 2 VWEU in dit verband, zie Schütze, 

‘Lisbon and the federal order of competences’, p. 715. 
193  Bedoeld worden vooral de bevoegdheden die worden genoemd in art. 4 lid 3 en 4 

VWEU. Met name Schütze is hierover erg kritisch. Schütze, ‘Lisbon and the federal 

order of competences’, p. 716-717. Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 371. 

Volgens Barents zijn de bevoegdheden in kwestie zelfs in het geheel geen gedeelde 

bevoegdheden. Vgl. Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 291 en 

p. 306. 
194  Schütze, ‘Lisbon and the federal order of competences’, p. 717 en Von Bogdandy & 

Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 294-295. 
195  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 376. 
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3.3.4 Aanvullende of coördinerende bevoegdheden 

De kritiek dat categorisering van bevoegdheden slechts schijnduidelijkheid 

oplevert, kan ook gelden voor de categorie van aanvullende of ondersteunende 

bevoegdheden. Art. 6 VWEU geeft wel een lijst van beleidsterreinen die onder 

deze categorie vallen, maar maakt niet duidelijk of deze limitatief is. Het lijkt 

erop dat dat niet het geval is.
196

 Hoe dan ook is de Unie op de genoemde 

beleidsterreinen slechts bevoegd tot ‘aanvulling’, ‘ondersteuning’ of 

‘coördinatie’. Deze termen verschillen onderling niet wezenlijk qua strekking en 

maken vooral duidelijk dat de Unie op de genoemde terreinen geen ‘eigen’ 

bevoegdheden bezit en die van de lidstaten dus niet kan overnemen.
197

 

‘Veldbezetting’ (field pre-emption) is hier dus principieel uitgesloten.  

 Dat zelfs de bevoegdheid tot het doen van aanbevelingen op bepaalde 

beleidsterreinen onder de categorie aanvullende bevoegdheden valt, maakt 

duidelijk hoe precies de verticale bevoegdheidsverdeling geregeld kan zijn.
198

 

Aanbevelingen hebben volgens art. 288 VWEU immers geen verbindende 

werking.
199

  

 

3.3.5 Bevoegdhedenaanvulling 

De nauwkeurige toedeling van bevoegdheden aan de Unie leidt vrijwel 

noodzakelijkerwijs tot situaties waarin Europese bevoegdheden wel gewenst zijn 

en binnen de doelstellingen passen, maar toch niet zijn verleend. Voor dergelijke 

situaties is de bevoegdhedenaanvullingsbevoegdheid van art. 352 VWEU 

bedoeld.
200

 Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om Kompetenz-Kompetenz of om 

een alternatieve versimpelde verdragswijzigingsprocedure.
201

 Toch zijn de 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

196  Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 299 en Schütze, ‘Lisbon and 

the federal order of competences’, p. 718-722. 
197  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 374. 
198  Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 296. Voor een voorbeeld van 

expliciete toekenning van een aanbevelingsbevoegdheid, zie art. 167 lid 5 VWEU. 
199  Volgens het HvJ betekent dit wegens het loyaliteitsbeginsel evenwel niet dat 

aanbevelingen in het geheel geen rechtsgevolgen hebben: ‘De nationale rechterlijke 

instanties zijn namelijk gehouden de aanbevelingen bij de oplossing van de bij hen 

aanhangige geschillen in aanmerking te nemen, met name wanneer deze duidelijkheid 

verschaffen over de uitlegging van nationale bepalingen die ter uitvoering ervan zijn 

vastgesteld of wanneer zij bedoeld zijn om dwingende communautaire bepalingen aan te 

vullen.’ HvJ EG 13 december 1989, nr. C-322/88 (Grimaldi), r.o. 18. Zie nader Lenaerts 

& Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 782. 
200  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 375-376. 
201  In vooral Duitse kringen is de voorganger van art. 352 VWEU, art. 308 EG, stevig 

bekritiseerd omdat die in de praktijk wel sterk op Kompetenz-Kompetenz zou hebben 

geleken. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 375. Voor de kritische behandeling in het 

Lissabon-Urteil van beide artikelen, zie A. Cuyvers, ‘Soeverein hof bewaakt Soevereine 

staat om Soeverein volk te behoeden voor Soeverein Europa’, in: J.M.J. van Rijn van 

Alkenade & J. Uzman, Soevereiniteit of pluralisme? Nederland en Europa na het 
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mogelijke consequenties van de bepaling verstrekkend. Telkens wanneer 

optreden van de Unie nodig blijkt om de doelstellingen van de Unie te behalen, 

maar daarvoor geen bevoegdheid is verleend, is de Unie bevoegd zich die 

bevoegdheid toe te kennen. Anders dan bijvoorbeeld de Amerikaanse necessary 

and proper clause, zijn de toe te voegen bevoegdheden niet gekoppeld aan 

expliciet toegekende bevoegdheden. Daardoor is het moeilijk een bevoegdheid 

te verzinnen die wel binnen de doelstellingen van de Unie valt, maar niet onder 

art. 352 kan worden gebracht.
202

 

 Uiteraard zijn er wel grenzen aan de toepassingsmogelijkheden van art. 352 

VWEU. Lid 3 van het artikel stelt bijvoorbeeld dat de bevoegdheid niet gebruikt 

mag worden om te komen te harmonisatie waar dat elders door de verdragen is 

uitgesloten.
203

 Hierin is terug te zien dat het om een bevoegdheid tot aanvulling 

gaat, en er dus niet wezenlijk van verdragswijziging sprake mag zijn. Een 

tweede beperking is dat de bevoegdheid volgens art. 352 lid 4 niet gebruikt mag 

worden op het terrein van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en 

Veiligheidsbeleid. Dat terrein neemt überhaupt een uitzonderlijke positie in, 

doordat het niet in het Werkingsverdrag maar in het EU-Verdrag staat.
204

 Die 

positie wordt dus versterkt door het ook buiten het bereik van art. 352 VWEU te 

plaatsen. De grens van de mogelijke toepassing van art. 352 VWEU lijkt 

daarmee te zijn bereikt, waar die zou leiden tot fundamentele wijziging van 

verdragsbepalingen. 

 

3.4 Handhaving van de verticale verhoudingen 

Typerend voor de ‘federale’ organisatiewijze van de Europese Unie is dat de 

Unie voor de uitvoering van haar besluiten sterk op de lidstaten leunt. In zijn 

algemeenheid brengt het loyaliteitsbeginsel mee dat deze verplicht zijn het 

Unierecht eigener beweging zo goed mogelijk te implementeren en/of uit te 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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, p. 61. Voor de curieuze verhouding tussen art. 352 VWEU en de nieuwe 

vereenvoudigde herzieningsprocedure van art. 48 EU, zie Barents, Het Verdrag van 

Lissabon, p. 376. 
202  De Unie mag overigens niet zijn doelstellingen aanpassen of aanvullen. Eijsbouts, Jans & 

Vogelaar, Algemeen Deel, p. 381. Over de Amerikaanse necessary and proper clause , 

zie paragraaf 3.3.1 van hoofdstuk 4. 
203  Dit verbod gold overigens ook voor art. 308-oud. Weliswaar niet op basis van de 

verdragstekst, maar wel op basis van de rechtspraak. Barents, Het Verdrag van Lissabon, 

p. 376. Vgl. Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 94-

95. 
204  Art. 23 VEU e.v. 
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voeren.
205

 Art. 291 VWEU bevat echter een meer principiële regeling en brengt 

mee dat de uitvoering van het Unierecht primair aan de lidstaten toekomt.
206

 

Unie-instellingen zijn in beginsel slechts in beeld wanneer ‘het nodig is dat 

juridisch bindende handelingen van de Unie volgens eenvormige voorwaarden 

worden uitgevoerd’. En zelfs dan is er geen sprake van een ‘uniforme 

uitvoerende Uniemacht’.
207

 De Commissie, die de uitvoering in dergelijke 

gevallen meestal toebedeeld krijgt, kan wel verplichtingen opleggen aan de 

lidstaten als zodanig, maar is niet bevoegd hun autoriteiten rechtstreeks aan te 

sturen.
208

 Het grootste deel van het Unierecht wordt dus door de verschillende 

lidstaten naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid uitgevoerd, zonder dat er 

centrale uitvoeringsbeslissingen genomen worden. 

 Dit wil uiteraard niet zeggen dat de Unie de lidstaten helemaal op hun 

blauwe ogen moet geloven. De Commissie heeft, als ‘hoedster der Verdragen’, 

de taak toezicht te houden op de nakoming van de verdragen door de 

lidstaten.
209

 Zij kan naleving weliswaar niet feitelijk afdwingen, maar kan wel 

op grond van art. 258 VWEU een beroep bij het Hof van Justitie wegens niet-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

205  Een verplichting is bijvoorbeeld dat de lidstaten onder gelijke formele en materiële 

voorwaarden toezien op de naleving van het Unierecht, waarbij als minimumeis geldt dat 

op te leggen straffen doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn. Lenaerts & Van 

Nuffel, Europees Recht, p. 460. 
206  Volgens Schütze werkt art. 291 VWEU als lex specialis ten opzichte van het 

loyaliteitsbeginsel. R. Schütze, ‘From Rome to Lisbon: “Executive federalism” in the 

(new) European Union’, Common Market Law Review 2010, vol. 47, p. 1397-1398. Piris 

spreekt van het fundamentele principe van ‘indirect administration’. Piris, The Lisbon 

Treaty, p. 97. Zie ook Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 455. Voor het grote 

belang van het loyaliteitsbeginsel in dit verband, zie verder Von Bogdandy, ‘Founding 

Principles’, p. 41. 
207  Ondanks de restrictieve formulering van art. 291 lid 2 VWEU ziet Schütze in dit artikel 

toch een ‘algemene uitvoerende bevoegdheid’ van de Commissie, die subsidiair zou zijn 

aan de uitvoerende bevoegdheden van de lidstaten. Dit zou men zo moeten zien, dat als 

de lidstaten niet tot juiste uitvoering van het Unierecht komen, de Unie bevoegd zou zijn 

tot gecentraliseerde implementatie. Men zou in dit verband van ‘complementaire 

uitvoering’ kunnen spreken. Erg veel steun voor deze lezing kan niet aan de 

verdragstekst worden ontleend. Schütze, ‘“Executive federalism”’, p. 1400 en p. 1416-

1419. Voor het apart van toepassing zijn van het subsidiariteitsbeginsel op wetgeving en 

uitvoering en de consequenties daarvan, zie p. 1411. Zie ook Lenaerts & Van Nuffel, 

Europees Recht, p. 463-465. Voor het formele verschil naar Unierecht tussen wetgeving 

en uitvoering, zie Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 461-463. 
208  De Commissie is bijvoorbeeld niet bevoegd instructies aan nationale autoriteiten uit te 

delen of hun beslissingen tegen te houden. Schütze, ‘“Executive federalism”’, p. 1404. 

Voor een vergelijking met het Amerikaanse commandeering-verbod, zie p. 1418-1419. 

Voor de structuur van (de weinig voorkomende) mixed administration, zie p. 1419-1424. 
209  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 457. Voor de bevoegdheid van de Unie om 

de lidstaten op basis van vrijwilligheid bij te staan bij hun uitvoerende taken, zie Schütze, 

‘“Executive federalism”’, p. 1407-1408. 
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nakoming van verdragsverplichtingen instellen.
210

 Daarbij maakt het niet uit 

welk orgaan of welke (deel)overheid van de lidstaten het was die het Unierecht 

niet naar behoren is nagekomen. Spiegelbeeldig aan de onbevoegdheid van de 

Commissie tot het rechtstreeks aansturen van de organen van de lidstaten, zijn 

de lidstaten in beginsel Europeesrechtelijk aansprakelijk voor alle schendingen 

door die organen van het Unierecht.
211

 

 Naast deze rol van de Commissie is ook die van het Hof van Justitie 

evenwel van groot belang. De prejudiciële-vragenprocedure stelt nationale 

rechters, en via hen de betrokken procespartijen, in staat het nationale recht door 

het HvJEU te laten toetsen aan het Unierecht. In deze procedure kan weliswaar 

niet al het nationale recht aan al het Unierecht worden getoetst, maar wel veel.
212

 

De praktische betekenis van deze procedure is dan ook niet te onderschatten. 

Veel problemen met de naleving van Europees recht kunnen zo namelijk min of 

meer bottom-up door nationale rechters worden opgelost, waardoor 

belanghebbenden verregaand in staat worden gesteld hun Europese rechten 

daadwerkelijk af te dwingen.
213

  

 Het toezicht op de naleving van het Unierecht komt zo, linksom of 

rechtsom, uiteindelijk bij de rechterlijke macht te liggen. Voor zover dat niet al 

van begin af aan duidelijk was, heeft het Hof van Justitie zich tot een 

‘constitutionele rechter’ ontwikkeld, die zijn taak zeer serieus neemt.
214

 Het 

heeft steeds zeer zijn best gedaan zeker te stellen dat individuen en instellingen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

210  Het Unierecht kent bijvoorbeeld niet een bevoegdheid tot ‘Uniedwang’ of iets dergelijks. 

Von Bogdandy, ‘Founding Principles’, p. 41. 
211  Aangezien alle overheden de plicht hebben eigener beweging hoger nationaal recht 

terzijde te stellen wanneer dat conflicteert met rechtstreeks werkend Unierecht, en zij 

zich kunnen vergissen, zijn de lidstaten kennelijk ook aansprakelijk voor schendingen 

van Unierecht die ze volgens dat recht zelf niet konden voorkomen. Lenaerts & Van 

Nuffel, Europees Recht, p. 457-463. 
212  Vooral leerstukken als rechtstreekse werking, conforme interpretatie en abstracte 

rechtmatigheidstoetsing maken veel (marginale) toetsing mogelijk. Zie hierover nader 

Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 183-205. 
213  Tenminste, voor zover de nationale rechters hieraan loyaal meewerken. Von Bogdandy 

wijst er dan ook op dat de betekenis van het loyaliteitsbeginsel in dit verband zeer groot 

is. Von Bogdandy, ‘Founding Principles’, p. 41. 
214  Von Bogdandy en Bast wijzen erop dat er een zeker wantrouwen bij de lidstaten bestaat, 

waar het gaat om de toezichthoudende taak van het Hof op de verticale machtenscheiding 

van de Unie. Dat wantrouwen was vroeger volgens hen terecht, aangezien nota bene de 

Raad die scheiding zelf niet altijd serieus nam. Sinds de jaren 1990 zou het Hof zich ook 

tegenover dit orgaan assertiever zijn gaan opstellen waardoor de verticale 

machtenscheiding beter gewaarborgd zou zijn. Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of 

Competences’, p. 286 en p. 301-302. Vgl. Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, 

p. 115-116. Het Hof ziet onder andere toe op naleving van de ‘constitutionele beginselen’ 

van het Unierecht, die het conform art. 6 lid 3 VEU grotendeels ontleent aan de 

‘constitutionele tradities die de lidstaten gemeen hebben’. Voor een overzicht van 

algemene rechtsbeginselen, zie Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the 

European Union, p. 711-719.  
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hun rechten gehandhaafd zagen.
215

 Ondanks deze inspanningen wordt er door 

sommigen wel getwijfeld aan het vermogen van het Hof van Justitie om als 

‘ultieme arbiter’ de grenzen van het Europese recht te bepalen en te bewaken. 

Met enige regelmaat worden er voorstellen gedaan om te komen tot bijvoorbeeld 

een Europees constitutioneel hof, dat te vergaande beperkingen van de 

soevereiniteit van de lidstaten zou moeten voorkomen.
216

 Deze taak wordt echter 

ook aan de nationale constitutionele rechters toebedacht. Vanuit de gedachte dat 

de nationale volkeren hun soevereiniteit niet opgegeven hebben zijn juist zij 

althans de aangewezen instantie om de (uiterste grenzen van de) nationale 

soevereiniteit te bewaken. De bevoegdheid ertoe is echter even omstreden als de 

aard van de Unie. De vraag wie uiteindelijk de ‘ultieme interpretator’ van het 

Unierecht is, is daarmee een open vraag.
217

  

 

4. Democratische legitimatie van het Uniegezag door het Europees 

Parlement  

4.1 Het Europees Parlement als volkerenvertegenwoordiging 

4.1.1 Volksvertegenwoordiging door het Europees Parlement 

Bijdragen over het democratische-legitimatieconcept van de Europese Unie 

beginnen vaak met de (terechte) waarschuwing dat democratieconcepten niet 

zonder meer van de lidstaten naar de Unie kunnen worden overgeplant.
218

 Hoe 

onzeker de aard van de Unie immers ook moge zijn, algemeen aanvaard is wel 

dat zij geen staat is. Anders dan bijvoorbeeld de Bondsrepubliek Duitsland kent 

de Unie geen algemeen geaccepteerd democratiebeginsel dat de democratische 

legitimatie van het Unieoverheidsgezag verklaart en inkadert.  

 Daarmee is evenwel niet gezegd dat de Unie geen behoefte heeft aan de 

democratische legitimatie van haar gezag. Zij oefent immers eenzijdig 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

215  Specifiek voor het Europees Parlement heeft het in het verleden zelfs een beroepsrecht 

van dat orgaan ‘ingelezen’ in de verdragen, hoewel die daar duidelijk niet in voorzagen, 

zodat het zijn rechten veilig kon stellen. In dat beroepsrecht is vervolgens ook formeel 

door het Verdrag van Nice voorzien. Corbett, Jacobs & Shackleton, The European 

Parliament, p. 306-308. 
216  Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 302. 
217  Zie hierover nader hoofdstuk 7. 
218  Zie bijvoorbeeld B. Crum, ‘Tailoring Representative Democracy to the European Union: 

Does the European Constitution Reduce the Democratic Deficit?’, European Law 

Journal 2005, vol. 11, nr. 4, p. 452 en K. Lenaerts & N. Cambien, ‘The Democratic 

Legitimacy of the EU after the Treaty of Lisbon’, in: J. Wouters, L. Verhey & P. Kiiver 

(red.), European Constitutionalism beyond Lisbon, Antwerpen, Oxford en Portland: 

Intersentia 2009, p. 185. Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 222. 
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overheidsgezag over burgers uit, waaraan de lidstaten in beginsel geen afbreuk 

kunnen doen.
219

 Volgens de Unie zelf is zij evenzeer als haar lidstaten in staat 

het leven van haar burgers door middel van ge- en verboden te reguleren. Naar 

gangbare (democratie)opvattingen behoeft de uitoefening van dergelijk gezag 

democratische legitimatie, of het nu wel of niet door een staat wordt 

uitgeoefend. En ook het Unierecht zelf meent dat democratie een belangrijke rol 

speelt bij de legitimatie van het Europese overheidsgezag. Hoewel de 

Unieverdragen geen uitspraak doen over het ‘wezen’ van de Unie, regelen zij 

wel haar democratische ‘werking’. Art. 2 VEU bepaalt dat democratie een van 

de waarden is, waarop de Unie berust, terwijl art. 10 lid 1 VEU stelt dat ‘[d]e 

werking van de Unie is gegrond op representatieve democratie’.
220

 Het lijkt er 

dus sterk op dat de Unie zichzelf ziet als een organisatie die weliswaar niet door 

burgers geconstitueerd is, maar wel een vorm van democratisch zelfbestuur door 

burgers kent. 

 Lid 2 van art. 10 VEU beschrijft wat Barents het ‘model van duale 

democratische legitimatie’ noemt: burgers worden enerzijds rechtstreeks in het 

Europees Parlement vertegenwoordigd en anderzijds indirect in de (Europese) 

Raad.
221

 Omdat de Europese Raad en de Raad in de eerste plaats 

statenvertegenwoordigingen zijn wordt de Unie wel, in het licht van deze 

legitimatiestructuur, gekwalificeerd als ‘Unie van burgers en lidstaten’.
222

 Het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

219  L.F.M. Besselink, Een samengestelde Europese constitutie (oratie Utrecht), Groningen: 

Europa Law Publishing 2007, p. 4. Waar het Europees Parlement steeds meer lijkt op 

nationaal-democratische parlementen, ligt het ook steeds meer voor de hand zijn rol 

democratisch te duiden. Vgl. Crum, ‘Tailoring Representative Democracy’, p. 453. 
220  Hoewel representatieve democratie zonder meer de democratische ‘hoofdvorm’ van Unie 

is, is er expliciet ook ruimte gemaakt voor ‘participerende democratie’. De duidelijkste 

uitdrukking hiervan is het Europese burgerinitiatief. Van Gerven, ‘Democratic 

Legitimacy for the European Union’, p. 172. Barents wijst verder op een aantal 

overlegstructuren dat door de Unieverdragen wordt voorzien. Barents, Het Verdrag van 

Lissabon, p. 226.  
221  Art. 10 lid 2 EU: ‘De burgers worden op het niveau van de Unie rechtstreeks 

vertegenwoordigd in het Europees Parlement. De lidstaten worden in de Europese Raad 

vertegenwoordigd door hun staatshoofd of hun regeringsleider en in de Raad door hun 

regering, die zelf democratische verantwoording verschuldigd zijn aan hun nationale 

parlement of aan hun burgers.’ Zie over model van duale democratische legitimatie 

Barents, Het Verdrag van Lissabon, hoofdstuk 9. Volgens Barents is dit model vooral 

een ‘verklarend beginsel’ en vormt het ‘vooral geen blauwdruk voor een specifiek 

institutioneel model’ (p. 231). Vgl. Lenaerts & Cambien, ‘The Democratic Legitimacy of 

the EU’, p. 186 en Besselink e.a., Nederlandse Grondwet en de EU, p. 59. 
222  J.A. Hoeksma, ‘Een nieuw verschijnsel en een nieuwe term’, NJB 2008, nr. 35, p. 2220-

2224 en J.A. Hoeksma, ‘Voorbij federatie en confederatie: de EU als Unie van burgers en 

lidstaten’, Internationale Spectator 2009, vol. 63, nr. 2, p. 83-86. Vgl. Van Gerven, 

‘Democratic Legitimacy for the European Union’, p. 171. Hoeksma ziet hierin het wezen 

van de Unie. Dit concept is volgens hem nieuw en past kennelijk niet in de klassieke 

drieslag eenheidsstaat – federatie – confederatie. Het lijkt hierbij echter niet te gaan om 

een wezenlijk nieuwe theorie, maar vooral om een variant op de bestaande theorie van 
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verklarende vermogen van deze term lijkt evenwel niet groter dan die van het 

‘model’ van duale democratische legitimatie. Beide beschrijven simpelweg de 

structuur van de Unie, zonder bijvoorbeeld nader uit te werken of het Europees 

Parlement verschillende Europese volkeren vertegenwoordigt, of een Europees 

electoraat. Deze vraag is onder meer interessant in het licht van de eerder 

behandelde democratiedoctrine van het Bundesverfassungsgericht. 

 Volgens art. 14 lid 2 VEU bestaat het Europees Parlement uit 

‘vertegenwoordigers van de burgers van de Unie’, die ‘degressief evenredig 

vertegenwoordigd’ zijn met een minimum van 6 en een maximum van 96 

vertegenwoordigers per lidstaat. Wie er precies met ‘de burgers van de Unie’ 

worden bedoeld is niet meteen duidelijk. Enerzijds spreekt art. 13 lid 1 VEU van 

‘de belangen van haar burgers’ (die van de Unie dus), anderzijds heeft art. 3 lid 

1 VEU het over ‘het welzijn van haar volkeren’ en heeft art. 1 VEU het over 

‘een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa’. Dat de burgers tot 

een groter geheel behoren is dus wel duidelijk, maar tot welk geheel precies is 

moeilijk vaststelbaar. De keuze lijkt te bestaan uit ‘het geheel van direct met de 

Unie verbonden Unieburgers’, ‘het geheel van verschillende Unievolkeren’ en 

‘het geheel van volkeren van de staten die in de Unie verenigd zijn’.
223

 

 Het belang van dit soort vragen kan worden geïllustreerd aan de hand van de 

eerder in dit hoofdstuk behandelde onenigheid over de aard van de Unie. Het 

Duitse constitutionele hof meent immers dat ‘de burgers’ primair de burgers van 

de lidstaten zijn, die nationaal vertegenwoordigd moeten worden. Vooral de 

nationale parlementen zouden in deze benadering een belangrijke 

vertegenwoordigende taak hebben, terwijl het Europees Parlement volgens het 

BVerfG slechts een aanvullende rol heeft. Voor zover het die rol volgens het hof 

al heeft, meent het BVerfG bovendien dat het EP burgers slechts in hun 

hoedanigheid als lid van een van de volkeren van de lidstaten 

vertegenwoordigt.
224

 

 Het Hof van Justitie oordeelt echter, zo bleek ook reeds, al jaren dat het 

Unieburgerschap voorbestemd is de primaire hoedanigheid van Europese 

burgers te worden. Vanuit deze vooronderstelling geredeneerd zijn burgers 

vooral Europese burgers. Het zou in hierbij voor de hand liggen juist het 

Europees Parlement de voornaamste vertegenwoordigende rol toe te kennen. De 

vertegenwoordigende positie van het EP kan daarom moeilijk afgeleid worden 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

het multilevel constitutionalisme van Pernice (zie hoofdstuk 7), die zijn naamgeving 

ontleent aan zijn legitimatie-invalshoek. Dat de Raad primair een 

statenvertegenwoordiging is, blijkt onder meer uit art. 16 lid 2 EU. 
223  De laatste formulering is ontleend aan voormalig art. 189 EG, dat er de nadruk op legde 

dat niet de volkeren zelf, maar slechts hun staten in de Unie verenigd zijn. Deze 

formulering sluit sterk aan bij de gedachte dat de lidstaten de constituante(n) van de Unie 

zijn. Vgl. Eijsbouts, Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 395-396. Vrij algemeen 

geaccepteerd is overigens de notie dat het Parlement niet de vertegenwoordiger van het 

Europese volk is omdat dat niet bestaat. Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 182. 
224  2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 280-287. 
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uit een tekstuele analyse van de genoemde bepalingen. Een nadere duiding van 

de status van het burgerschap wordt immers al snel een keuze voor de ene of de 

andere opvatting over de aard van de Unie, terwijl dat niet de insteek van dit 

hoofdstuk is.
225

 Omdat de Unieverdragen de democratische 

vertegenwoordigingsrelaties vooral in burgerschapstermen duiden, kan uit de 

precieze bewoordingen van de bepalingen daarover dus niet ‘neutraal’ de 

vertegenwoordigende positie van het Parlement worden afgeleid.
226

 Een 

positiefrechtelijke duiding van de vertegenwoordigende positie van het EP, die 

geen stelling neemt in het debat over de aard van de Unie maar juist is gebaseerd 

op het geldende recht, kan daarom het beste worden afgeleid uit een aantal 

bepalingen dat vertegenwoordiging door, en verkiezing van het Europees 

Parlement inkadert.
227

 

 

4.1.2 De verkiezing en organisatie van het Europees Parlement 

Art. 10 lid 3 VEU geeft aan iedere burger het recht deel te nemen aan het 

‘democratische bestel van de Unie’,
228

 terwijl art. 9 VEU stelt dat de Unie ‘in al 

haar activiteiten het beginsel van gelijkheid van haar burgers [eerbiedigt]’.
229

 In 

beginsel zou hieruit de conclusie moeten worden getrokken dat alle burgers 

evenveel gewicht in de schaal leggen als zij stemmen voor het EP. Dat is echter 

maar ten dele zo, aangezien art. 14 lid 2 degressief evenredige 

vertegenwoordiging voorschrijft.
230

 De toewijzing van het aantal zetels aan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

225  Hier wordt immers niet gepoogd de positie van het Parlement af te leiden uit het ene of 

het andere concept over de aard van de Unie, maar eerder het omgekeerde. De positie van 

het EP wordt hier op basis van het positieve recht geschetst. Ook als rechtspraak onder 

het positieve recht wordt gerekend kan niet simpelweg het HvJ gevolgd worden. De 

rechtspraak van het BVerfG is dan immers evenzeer positief recht. In hoofdstuk 7 wordt 

wel een standpunt ingenomen over de aard van de Unie. 
226  Zie nader Duchateau & Hulstijn, ‘Waartoe is het EP op aarde?’, m.n. p. 109-111. 
227  Hoewel art. 14 VEU geen expliciete relatie legt tussen democratie enerzijds en 

verkiezing en vertegenwoordiging anderzijds, is het niet heel ver gezocht die drie 

begrippen aan elkaar te koppelen. Zeker representatieve democratie kan immers niet of 

nauwelijks zonder parlement en verkiezing van een parlement kan moeilijk anders gezien 

worden dan als democratische beïnvloeding door burgers van het overheidsgezag. 

Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 305 en Crum, ‘Tailoring Representative 

Democracy’, p. 455. 
228  De Engelse taalversie spreekt zelfs van ‘the democratic life of the Union’; de Duitse van 

‘am demokratischen Leben der Union’. Vgl. Lenaerts & Cambien, ‘The Democratic 

Legitimacy of the EU’, p. 186. 
229  Volgens art. 2 VEU is gelijkheid overigens überhaupt één van de waarden van de EU. 
230  Art. 14 lid 2, eerste alinea VEU luidt: ‘Het Europees Parlement bestaat uit 

vertegenwoordigers van de burgers van de Unie. Hun aantal bedraagt niet meer dan 

zevenhonderdvijftig, plus de voorzitter. De burgers zijn degressief evenredig 

vertegenwoordigd, met een minimum van zes leden per lidstaat. Geen enkele lidstaat 

krijgt meer dan zesennegentig zetels toegewezen.’ Volgens veel democratietheorieën zijn 

 



66  HET EP ALS TRANSNATIONALE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 

lidstaten door hetzelfde artikellid maakt duidelijk waaraan de evenredigheid 

moet worden afgemeten, namelijk aan de bevolkingsomvang per lidstaat.
231

 De 

burgers van de Unie hebben dus in beginsel een gelijk stemrecht, dat qua 

‘omvang’ wordt gecorrigeerd door de omvang van de ‘lokale’ bevolking.  

 Deze lezing wordt bevestigd door de ‘Akte betreffende de rechtstreekse 

verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van 

rechtstreekse algemene verkiezingen’, waarvan art. 1 lid 1 voorschrijft dat de 

leden van het EP in de lidstaten worden gekozen volgens een stelsel van 

evenredige vertegenwoordiging.
232

 Omdat de lidstaten relatief vrij zijn dit stelsel 

vorm te geven, geldt het gelijke (of evenredige) stemgewicht dus per lidstaat. 

Verder bewijs kan worden geleverd aan de hand van art. 22 lid 2 VWEU, dat 

alle burgers van de Unie, die in een ‘andere’ lidstaat verblijven het stemrecht in 

die lidstaat voor het Europees Parlement geeft. Dit stemrecht wordt namelijk 

toegekend ‘onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat’, zodat 

voor het stemgewicht van een Unieburger niet zijn nationaliteit doorslaggevend 

is, maar de lidstaat waarin hij deelneemt aan de verkiezingen.
233

  

 Strikt genomen wordt het electoraat van het Parlement dus gevormd door de 

verschillende, in iedere afzonderlijke lidstaat verblijvende groepen 

Unieburgers.
234

 In het licht van de principiële gelijkheid van Unieburgers en de 

principiële keuze van art. 14 lid 2 VEU die burgers degressief-evenredig te laten 

vertegenwoordigen, is het echter verleidelijk in plaats daarvan ‘de Europese 

volkeren’ te lezen. Het is immers moeilijk te begrijpen waarom de ‘omvang’ van 

het stemrecht van een Unieburger enkel en alleen zou veranderen doordat hij 

van de ene naar de andere lidstaat verhuist. Als het electoraat van het EP zou 

bestaan uit ‘het geheel van gelijke Unieburgers’, zou het zonder meer voor de 

hand liggen die Unieburgers een werkelijk gelijk stemrecht te geven, waar ze 

zich ook (in de Unie) bevinden. Het voor het stemgewicht laten meetellen van 

de lidstaat van verblijf is aan de ene kant heel logisch, als daarin een 

weerspiegeling van de notie wordt gezien dat het ene volk het andere niet al te 

makkelijk zou moeten kunnen overstemmen.
235

 Het Duitse 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

democratie en gelijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Volgens Barents moet de 

Europese gelijkheidsnorm echter niet zo opgevat worden. Barents, Het Verdrag van 

Lissabon, p. 228. 
231  Zie hierover nader Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 306. 
232  Verder: ‘Akte’. Hij is laatstelijk gewijzigd bij raadbesluiten van 25 juni en 23 september 

PbEG 2002, L 283/1. Vgl. W.R. Möhlmann, De politieke instellingen van de Europese 

Gemeenschap (diss. Nijmegen), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p. 119. 
233  Burgers die in een andere lidstaat verblijven kunnen er overigens ook voor kiezen in hun 

‘eigen’ lidstaat deel te nemen aan de verkiezingen, als dat kiesrecht het toelaat. 

Kadelbach, ‘Union Citizenship’, p. 457. 
234  Kadelbach, ‘Union Citizenship’, p. 456-457. 
235  Anders gezegd zou het vreemd zijn dat een Unieburger een relatief klein stemgewicht 

heeft omdat hij zich toevallig in een lidstaat bevindt waarin zich erg veel Unieburgers 

bevinden. Zie anders, Kadelbach, ‘Union Citizenship’, p. 456-457. Vgl. J. Shaw, ‘The 
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Bundesverfassungsgericht wijst er in dit verband bovendien op dat een 

minimum van zes vertegenwoordigers per lidstaat in staat is een enigszins 

evenredige afspiegeling te vormen van het volk van een lidstaat.
236

  

 Ook overigens sluit het kiesstelsel dat geldt voor het Europees Parlement 

goed aan bij deze notie. Hoewel de Unieverdragen en de Akte wel een aantal 

algemene eisen aan de verkiezingswijze van het EP bevatten, bewerkstelligen ze 

zeker geen uniformiteit.
237

 Gevolg daarvan is dat in alle lidstaten wel 

rechtstreekse, algemene, vrije, geheime verkiezingen gehouden worden volgens 

een systeem van evenredige vertegenwoordiging, maar dat de invulling daarvan 

onderling nogal verschilt.
238

 Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de benoembaarheid 

tot lid van het Parlement. Art. 7 Akte uniformeert weliswaar een aantal 

incompatibiliteiten, maar laat de lidstaten expliciet ook de ruimte nadere 

incompatibiliteiten vast te stellen.
239

 Net zo laat art. 13 de lidstaten de ruimte 

zelf nadere voorwaarden te formuleren voor het verlies van een zetel van het EP 

en voor de opvulling ervan.
240

 De samenstellingswijze van het EP is dus per 

lidstaat verschillend, zodat het onwaarschijnlijk lijkt dat ‘de Unieburgers’ het 

Parlement kiezen. Hun hoedanigheid als onderdaan van een lidstaat en/of hun 

lidstaat van verblijf speelt daarvoor bij de berekening van het stemgewicht van 

Unieburgers een te grote rol. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Political Representation of Europe's Citizen’s: Developments: Court of Justice of the 

European Communities: Decisions of 12 September 2006, Case C-145/04, Spain v. 

United Kingdom, and Case C-300/04, Eman and Sevinger v. College van Burgemeester 

en Wethouders van Den Haag’, European Constitutional Law Review 2008, vol. 4, nr. 1, 

p. 174 en p. 185. 
236  2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 280-287. 
237  Ondanks de vele initiatieven, die hiertoe onder andere door het Parlement zijn genomen, 

is het tot op heden onmogelijk gebleken een dergelijke uniforme verkiezingswijze vast te 

stellen. Shaw, ‘The Political Representation of Europe's Citizen’s’, p. 164-169. Vgl. 

Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 119 en Corbett, Jacobs & Shackleton, 

The European Parliament, p. 15-16. 
238  Denk bijvoorbeeld aan lijstenstelsels met of zonder voorkeurstemmen, stelsels van één 

overdraagbare stem, het al dan niet bestaan van een kiesdrempel (van maximaal 5% ex 

art. 3 Akte), incompatibiliteiten etc. Naast het beginsel van evenredige 

vertegenwoordiging (art. 1 en 2 Akte) geldt uniformiteit ten aanzien van de regel dat 

niemand tweemaal zijn stem mag uitbrengen (art. 9 Akte). Volgens Möhlmann is 

eveneens geüniformeerd dat niemand in twee lidstaten tegelijkertijd kandidaat mag zijn 

(Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 120-121), terwijl Corbett, Jacobs & 

Shackleton melden dat alle lidstaten de minimumleeftijd voor het actieve en passieve 

kiesrecht voor het EP op 18 jaren hebben gesteld. Corbett, Jacobs & Shackleton, The 

European Parliament, p. 24. De verkiezingsdagen zijn ook in de Akte gereguleerd, maar 

zijn niet uniform. De verkiezingen vinden op verschillende dagen plaats (van donderdag 

tot en met zondag, art. 10 lid 1 Akte). Zie uitgebreid Corbett, Jacobs & Shackleton, The 

European Parliament, p. 16-25. 
239  Art. 7 regelt onder meer dat niemand Europarlementariër en nationaal parlementariër, 

minister of verbonden aan één van de Unie-instellingen kan zijn. 
240  Vgl. Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 123. 
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 In het licht van de organisatiewijze en algemene werkwijze van het 

Parlement kan evenwel ook niet zonder meer worden volgehouden dat het 

Parlement ieder volk apart zou vertegenwoordigen. Deze, uit de 

verkiezingswijze van het Parlement voortkomende gedachte, moet worden 

gecorrigeerd in het licht van de werkwijze van het EP. Het Parlement besluit 

volgens art. 231 VWEU als hoofdregel bij meerderheid.
241

 Aangezien het 

formeel uiteraard als orgaan (en dus als geheel) besluit, worden deze besluiten 

formeel namens alle vertegenwoordigden genomen. Dit leidt er uiteraard toe dat 

een groot deel van de parlementariërs overstemd kan worden, terwijl genomen 

besluiten ook dan namens hun achterban worden geacht te zijn genomen. 

 Dit zou onverdraaglijk zijn als het Europees Parlement een strikt nationale-

belangenvertegenwoordiger zou zijn, aangezien dat zou leiden tot de 

merkwaardige situatie dat de vertegenwoordigers van sommige volkeren de 

vertegenwoordigers van andere volkeren zouden kunnen overstemmen. De 

vraag zou daarmee zijn hoe één parlement besluiten kan legitimeren namens 

meerdere vertegenwoordigde volkeren, als niet vast zou staan dat ten minste de 

meerderheid van de vertegenwoordigers van die verschillende volkeren met die 

besluiten zouden hebben ingestemd. Deze vraag lijkt vanuit een democratisch 

oogpunt onbeantwoordbaar zonder een beroep te doen op enigerlei vorm van 

Europese solidariteit of loyaliteit.
242

 Het lijkt erop dat de Unie een zekere 

politieke eenheid tussen de deelnemende volkeren veronderstelt, die ervoor 

zorgt dat een meerderheid van Europarlementariërs, hoe ook samengesteld, 

besluiten namens al die volkeren kan legitimeren. 

 De algemene organisatiewijze van het Parlement ligt in het verlengde van 

deze redenering. Het EP heeft zichzelf de verplichting opgelegd niet nationaal 

maar ideologisch georganiseerd te zijn. Tenminste, voor zover de 

Europarlementariërs zich wensen te verenigen in fracties.
243

 Sinds 1999 moet 

een fractie bestaan uit leden die afkomstig zijn uit een verschillend aantal 

lidstaten, waarvan het aantal ten minste even groot is als een vierde van het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

241  De uitzondering op deze regel is vrijwel steeds dat het Parlement besluit bij meerderheid 

van zijn leden. Zie bv. art. 290 lid 2 VWEU. Uitzonderlijk is het wantrouwensvotum, 

waarvoor een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist is, die 

tevens een meerderheid van het aantal leden van het Parlement is. 
242  Vgl. Kadelbach, ‘Union Citizenship’, p. 470-471, Schütze, From Dual to Cooperative 

Federalism, p. 26, Van Gerven, ‘Democratic Legitimacy for the European Union’, p. 161 

en Duchateau & Hulstijn, ‘Waartoe is het EP op aarde?’, p. 112-114. Zie voor de 

samenhang tussen meerderheidsbesluitvorming en de eenheid van het volk nader 

hoofdstuk 5. 
243  Leden van het EP hebben een persoonlijk vrij mandaat en hoeven dus niet toe te treden 

tot een fractie. Fracties zijn in de werkzaamheden van het Parlement echter 

oppermachtig, zodat het voor een individuele parlementariër wel aan te raden is 

aansluiting te zoeken bij een fractie. Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 333. Zie 

ook art. 6 lid 1 Akte. Voor de rol van fracties in het functioneren van het EP, zie Corbett, 

Jacobs & Shackleton, The European Parliament, hoofdstuk 5. 
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aantal lidstaten van de Unie.
244

 Bovendien is vereist dat die leden op de één of 

andere manier politiek met elkaar verbonden zijn, zodat zogenaamde ‘technische 

fracties’ niet zijn toegestaan.
245

 Parlementariërs worden daarmee weliswaar 

nationaal, met een verschillend aantal stemmen en op verschillende wijze 

gekozen, maar als ze eenmaal lid zijn van het EP hebben ze hetzelfde 

stemgewicht en worden ze geacht hun werk transnationaal te doen.
246

 

 Op basis van het positieve recht ligt het daarmee het meeste voor de hand 

het Europees Parlement te beschouwen als de vertegenwoordiger van de 

politieke gemeenschap van Unievolkeren.
247

 Die zienswijze benadrukt immers 

dat het EP lijkt te worden gekozen door verschillende volkeren, terwijl ze ook 

oog heeft voor het verbindende karakter van het Unierecht en de transnationale 

legitimerende rol van het Parlement. Nadere bestudering van deze notie in 

hoofdstuk 7 zal duidelijk moeten maken in hoeverre die ook conceptueel-

theoretisch stand kan houden. 

 

4.2 Het Parlement als controlerend orgaan 

4.2.1 De benoeming en het ontslag van de Commissie 

De bevoegdheden van het Europees Parlement vallen grofweg uiteen in drie 

functies: die van controle-instantie, die van medewetgever en die van 

medebudgethouder.
248

 Vaak is de redenering hierbij dat wat de nationale 

parlementen aan bevoegdheden zijn kwijtgeraakt, democratisch moet worden 

gecompenseerd door het Europees Parlement.
249

 Het is echter de vraag hoe 

terecht die gedachte is, aangezien de nationale parlementen in een andere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

244  Art. 30 lid 2 Reglement van het Europees Parlement (verder: ‘Reglement EP’ of 

‘Reglement’) Zie ook Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 70 en 

Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 91-92. 
245  Het Gerecht en het Hof hebben in het verleden het Parlement in het gelijk gesteld toen 

het een fractie verbood waarvan de leden openlijk ontkenden met elkaar politiek 

verbonden te zijn. GvEA EU 2 oktober 2011, gevoegde zaken T-222/99, T-327/99 en T-

329/99 (Martinez en De Gaulle/Parlement) en HvJ EU 11 november 2003, nr. C-488/01 

(Martinez/Parlement). Vgl. Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 70; 

Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 70-71. 
246  Hiermee wordt bedoeld dat de leden van het Parlement kennelijk uitdrukking moeten 

geven aan de politieke band of gemeenschap die bestaat tussen verschillende volkeren en 

ze die verschillende volkeren daarmee tegelijk vertegenwoordigen. Zie hierover 

uitgebreid hoofdstuk 7. 
247  Vgl. Duchateau & Hulstijn, ‘Waartoe is het EP op aarde?’, m.n. p. 112-114.  
248  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 326-327. Wetgeving en uitvoering worden 

door Eijsbouts, Jans en Vogelaar de ‘courante vormen van vertegenwoordiging 

genoemd’. Eijsbouts, Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 396. 
249  Zie bv. Crum, ‘Tailoring Representative Democracy’, p. 458 en Besselink e.a., 

Nederlandse Grondwet en de EU, p. 68. 
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constellatie functioneren dan het EP en zij niet zonder meer dezelfde belangen 

vertegenwoordigen. Democratische legitimatie lijkt niet zonder meer een zero 
sum game te zijn.  

 De omgekeerde beweging is echter ook zichtbaar. Omdat de Unie vooral de 

lidstaten het Unierecht implementeren en uitvoeren, vindt veel van die 

uitvoering en implementatie buiten het zicht van het EP in de lidstaten zelf 

plaats. Daarbij treden de nationale parlementen legitimerend op conform het 

eigen staatsrecht. Daarom wordt wel voorgesteld de verwevenheid van Unie en 

lidstaten ook in de parlementaire organisatie tot uitdrukking te brengen, zodat de 

verschillende parlementen elkaar kunnen aanvullen en versterken in hun 

verschillende legitimerende rollen.
250

  

 Hoe dan ook kan het Europees Parlement alleen datgene democratisch 

legitimeren, wat het door middel van bevoegdheden kan beïnvloeden.
251

 De 

bevoegdheid tot de benoeming en het ontslag van de Commissie is hierbij van 

bijzonder belang, omdat de Commissie een belangrijk deel van de Europese 

uitvoerende macht voor haar rekening neemt en zij het vrijwel exclusieve recht 

van wetgevingsinitiatief heeft.
252

 De invloed van het Parlement is bij deze 

benoeming echter relatief zwak.
253

 Anders dan vanuit een democratisch oogpunt 

wellicht voor de hand zou liggen, vormen de verkiezingen van de leden van het 

Europees Parlement namelijk niet de grondslag voor een Europese executieve en 

bepalen zij maar gedeeltelijk de Europese politieke agenda.
254

 Het zou kunnen 

dat dat goed past bij het idee van duale democratische legitimatie, maar vormt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

250  Formele arrangementen zijn hiervoor niet nodig maar zeer voorstelbaar is dat ze wel 

zouden kunnen helpen. Gedacht kan hier worden aan het expliciete recht deel te nemen 

aan elkaars vergaderingen, aan wederzijdse informatieplichten en zelfs aan een 

onderlinge vertrouwensregel. Zie Crum, ‘Tailoring Representative Democracy’, p. 456-

457. Vgl. H.G. Hoogers, ‘Considerations sur le Gouvernement de L’Europe’, in: C.W. 

Noorlander e.a., Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in 

de 21e eeuw, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, p. 141-157. 
251  Hoewel de parlementaire aard van het EP pleit voor het breed uitleggen van zijn 

bevoegdheden, zeker waar het gaat om zijn bevoegdheden tot opinievorming, geldt ook 

voor hem specifiek het attributiebeginsel. Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of 

Competences’, p. 282. Eijsbouts, Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 346 en Lenaerts & 

Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 560-562. 
252  De uitvoerende macht van de Unie is bewust verspreid over meer actoren dan de 

Commissie alleen. Voor een deel gaat het hierbij om commissies die aan ‘Comitologie’ 

onderworpen zijn, voor een ander deel gaat het om de Europese Centrale Bank, Europol 

etc. Crum, ‘Tailoring Representative Democracy’, p. 461-462.  
253  Zie over de totstandkoming van de Commissie-Barroso I bijvoorbeeld T. Beukers, ‘The 

Barroso Drama: The Invisible Elephant Member States’ Collective Involvement in the 

Appointment of the Barroso Commission’, European Constitutional Law Review 2005, 

vol. 1, p. 217-225. 
254  Crum, ‘Tailoring Representative Democracy’, p. 464. 
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dus ook een sterke beperking op de mogelijkheid voor het Parlement tot 

legitimatie van het Unieoverheidsgezag.
255

 

 Hoewel art. 14 lid 1 VEU meldt dat het Parlement de voorzitter van de 

Commissie ‘kiest’, is dat geenszins het geval. In plaats daarvan wordt volgens 

art. 17 lid 7 VEU een voordracht voor dat ambt gedaan door de Europese Raad, 

die daarbij rekening moet houden met de verkiezingen voor het Parlement. Art. 

17 maakt duidelijk dat het EP slechts voor of tegen kan stemmen, en dat ook het 

verwerpen van een kandidaat niet leidt tot het mogen selecteren van een eigen 

kandidaat. In plaats daarvan moet de Europese Raad in zo’n geval binnen een 

maand een nieuwe kandidaat voordragen. De selectie van de overige leden van 

de Commissie ligt evenmin in handen van het Parlement. Deze worden door de 

kandidaat-voorzitter in overleg met de Raad geselecteerd, waarna de Commissie 

als geheel ter goedkeuring aan het Parlement wordt gepresenteerd. Ook hier kan 

het EP dus slechts zijn goed- of afkeuring uitspreken.
256

 

 Nog voor het Parlement het instemmingsrecht kreeg nodigde het de te 

benoemen Commissarissen uit om in een openbare hoorzitting een verklaring af 

te leggen en vragen te beantwoorden.
257

 Dat dit geen poppenkast was, bleek 

eruit dat politiek moeilijk liggende kandidaten soms onder druk van het 

Parlement werden vervangen door kandidaten die minder moeilijk lagen.
258

 De 

motie van vertrouwen die het Parlement in dezelfde periode pleegde uit te 

spreken was juridisch gezien wel volstrekt irrelevant, aangezien een positieve 

blijk van parlementair vertrouwen nergens voor nodig was.
259

 Desondanks is in 

de loop der tijd zelfs de gewoonte ontstaan dat de Commissie wacht met het 

afleggen van de ambtseed tot het vertrouwen is gegeven.
260

 Met de invoering 

van het instemmingsrecht van het Parlement met de samenstelling van de 

Commissie is deze gewoonte bestendigd, zodat wellicht niet het positieve 

vertrouwen van het Parlement maar wel zijn instemming vereist is.
261

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

255  Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 225 en p. 229. 
256  Zie verder art. 17 lid 7 VEU voor de positie van de Hoge Vertegenwoordiger in dit 

verband. 
257  Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 267; Lenaerts & Van Nuffel, 

Europees Recht, p. 365. 
258  W.T. Eijsbouts, ‘The Barroso Drama: Reality for the EU Constitution’, European 

Constitutional Law Review 2005, vol. 1, nr. 2, p. 153-154. Vgl. Besselink, Samengestelde 

constitutie, p. 5. 
259  Zie over het uitspreken van moties van vertrouwen Corbett, Jacobs & Shackleton, The 

European Parliament, p. 267. 
260  Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 267. 
261  De positie van de Commissie is hierbij vanuit democratisch oogpunt overigens 

merkwaardig. Volgens art. 17 lid 1 VEU bevordert zij het algemeen belang van de Unie 

en neemt zij hiertoe passende initiatieven. Volgens lid 3 worden haar leden ‘op grond van 

hun algemene bekwaamheid en Europese inzet gekozen uit personen die alle waarborgen 

voor onafhankelijkheid bieden’ en voert de Commissie haar verantwoordelijkheid 

‘volkomen onafhankelijk’ uit. Tegelijkertijd wordt evenwel aangenomen dat het 

Parlement de Commissie democratisch legitimeert. Enerzijds zijn de leden van de 
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 Een dergelijke lijdelijke rol heeft het Parlement niet bij het ontslag van het 

Commissie. Wanneer het met tweederdemeerderheid, die een meerderheid van 

het aantal Europarlementariërs omvat, het wantrouwen in het beleid van de 

Commissie uitspreekt, moet deze namelijk volgens art. 17 lid 8 jo. art. 234 

VWEU het veld ruimen. Omdat een dergelijke motie de Commissie alleen als 

collectief kan treffen, is het niet toegestaan deze aan een enkel lid of aan de 

voorzitter te richten.
262

 Hoe dan ook lijkt de Commissie juridisch gezien dus, 

vreemd genoeg, na zijn benoeming genoegen te kunnen nemen met het 

vertrouwen van slechts 34% van het aantal leden van het Parlement, aangezien 

slechts een tweederdemeerderheid van dat orgaan het wantrouwen formeel kan 

doen uitspreken.  

 Toch zijn individuele leden van de Commissie politiek kwetsbaarder dan uit 

de verdragen blijkt. De Commissie en het Parlement zijn in een 

Interinstitutioneel Akkoord overeengekomen dat als het Parlement zijn 

wantrouwen in een Commissaris laat blijken, de voorzitter van de Commissie 

serieus moet overwegen hem op grond van art. 17 lid 6 VEU tot ontslag te 

dwingen. Wanneer hij dat niet doet, is hij gehouden die beslissing aan het 

Parlement uit te leggen.
263

 Hiermee wordt de suggestie gewekt dat het Parlement 

een beginselbevoegdheid heeft tot het heenzenden van individuele 

Commissarissen.
264

 Van een harde bevoegdheid kan echter geen sprake zijn, 

omdat die art. 234 VWEU zou doorkruisen. Uiteindelijk hangt het dus van de 

politieke verhoudingen tussen het Parlement en de Commissie af of het 

Commissarissen kan heenzenden.
265

 Hoe dan ook is het rechtsgevolg van het 

heenzenden van een Commissie volgens art. 234 VWEU dat de nieuw te 

benoemen Commissie de ambtstermijn van de oude volmaakt. Het Parlement 

kan niet tussentijds worden ontbonden. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Commissie dus vooral deskundig en onafhankelijk, anderzijds hebben ze blijkbaar ook 

een politieke kleur. Daarmee verenigt de Commissie technocratische en democratische 

elementen in zich. 
262  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 396. Zie ook 

Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 88. 
263  Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese 

Commissie (verder: Kaderakkoord), onder 5. Pb 2010, L 304/47. Dit akkoord is gesloten 

op basis van art. 295 VWEU, zodat zijn verbindendheid niet slechts van het 

loyaliteitsbeginsel afhangt. Zie algemeen over de verbindendheid van Interinstitutionele 

Akkoorden, Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 790-

792. Zie over de kwestie van het ontslag van Commissarissen ook specifiek p. 393. 
264  Vgl. Van Gerven, ‘Democratic Legitimacy for the European Union’, p. 157. 
265  Van de bevoegdheid tot het heenzenden van de Commissie is overigens nog nooit 

formeel gebruik gemaakt. In 1999 is bijna een motie van afkeuring aangenomen jegens 

de Commissie-Santer. Deze Commissie heeft echter de eer aan zichzelf gehouden en is 

voortijds opgestapt. Hiernaast zijn er in totaal elf moties van afkeuring ingediend, 

waarvan geen van alle de benodigde meerderheid behaalde. Corbett, Jacobs & 

Shackleton, The European Parliament, p. 279.  
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4.2.2 Parlementaire controlerechten 

De collegialiteit die formeel geldt in vertrouwenskwesties tussen het Parlement 

en de Commissie, geldt ook in algemene zin voor de politieke 

verantwoordelijkheid van de Commissie jegens het Parlement. Art. 230 VWEU 

bepaalt dat de Commissie mondeling of schriftelijk alle door het Europees 

Parlement of zijn leden gestelde vragen beantwoordt.
266

 Ook stelt het 

Kaderakkoord echter nadere regels. Het regelt bijvoorbeeld dat elk lid van de 

Commissie volledige politieke verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen 

beleidsterrein, onverminderd het beginsel van collegiaal bestuur. Net zo bevat 

het allerlei bepalingen over de goede informatievoorziening over en weer, opdat 

het Parlement en de Commissie hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. 

 Het Reglement van het Europees Parlement kanaliseert deze parlementaire 

bevoegdheden en regelt dat mondelinge vragen alleen kunnen worden gesteld 

door een commissie, een fractie of ten minste zevenendertig leden van het 

Parlement gezamenlijk. Bovendien bepaalt het dat de voorzitter, tezamen met de 

fractievoorzitters, vaststelt welke vraag wanneer op de agenda komt.
267

 

Schriftelijke vragen kunnen wel door individuele leden worden gesteld, maar 

ook die worden formeel door de Commissie als instelling beantwoord. Uiteraard 

worden ook de jaarlijkse verslagen die op verschillende plaatsen in het verdrag 

verplicht zijn gesteld opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Commissie 

als geheel. 

 Hoewel de Raad niet politiek verantwoordelijk is ten opzichte van het 

Parlement, beantwoordt ook hij mondeling of schriftelijk vragen van (leden van) 

het Parlement.
268

 Volgens art. 230 VWEU worden de Europese Raad en de Raad 

‘door het Europees Parlement gehoord onder de voorwaarden waarin het 

reglement van orde van de Europese Raad en het reglement van orde van de 

Raad voorzien.’ Uiteindelijk bepaalt de (Europese) Raad dus welke inlichtingen 

wel worden gegeven en welke niet. 

 Niet-gegeven inlichtingen kunnen soms wel worden verkregen met het 

onderzoeks- en enquêterecht. In zijn algemeenheid gebruikt het Parlement 

allerlei vormen van eigen onderzoek, waarvoor het (tijdelijke) commissies 

inzet.
269

 Daarmee kan het op eigen houtje informatie verzamelen die het nuttig 

acht. Het recht van enquête ziet volgens art. 266 VWEU evenwel specifiek op 

gevallen van vermeende inbreuken op het Unierecht of vermeend wanbeheer bij 

de toepassing van dat recht, voor zover die niet onder de rechter zijn. De aan het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

266  Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 234. 
267  Ook hier blijkt dus dat fracties een zeer belangrijke rol spelen in het functioneren van het 

Parlement. Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 283-286. Zie 

hierover, en over het vragenuur art. 108-111 Reglement van het Europees Parlement. 
268  Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 162. 
269  Hierbij kan gedacht worden aan hoorzittingen, het gebruik van een eigen onderzoeksstaf 

en onderzoeksnetwerk etc. Zie Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, 

p. 283-289. 
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enquêterecht ontleende bevoegdheden kunnen daarmee niet worden gebruikt ter 

voorbereiding van deugdelijke wetgeving. 

 Een enquêtecommissie is naar zijn aard een tijdelijke commissie die door 

het Parlement, op verzoek van een vierde van zijn leden, kan worden 

ingesteld.
270

 Deze commissie heeft geen algemene bevoegdheid om personen of 

Europese of nationale functionarissen te ontbieden, maar kan wel een ieder 

verzoeken op te treden als getuige.
271

 Ze kan ook de instellingen, organen van de 

EU of regeringen van de lidstaten verzoeken één van zijn leden af te vaardigen 

om deel te nemen aan de werkzaamheden van de commissie. Ook deze zijn 

evenwel niet verplicht te verschijnen en kunnen in plaats daarvan een 

functionaris sturen die zij gemachtigd hebben om met inachtneming van 

verstrekte richtlijnen namens hen te spreken.
272

  

 Voor zover de autoriteiten van de lidstaten en de instellingen relevante 

bescheiden hebben moeten ze die zowel op eigen initiatief als op verzoek van 

een enquêtecommissie verstrekken.
273

 Ook deze plicht is echter niet absoluut. 

Weigering is toegestaan om redenen van geheimhouding of openbare of 

nationale veiligheid.
274

 Het enquêterecht is daarmee afdoende om de 

inlichtingen te verkrijgen die nodig zijn om de zaken te onderzoeken waartoe 

enquêtecommissies mogen worden opgericht, maar is niet erg geschikt als 

algemeen controlemiddel. Alleen vermeende inbreuken op het Unierecht of 

vermeend wanbeheer bij de toepassing van dat recht mogen immers onderzocht 

worden. 

 Een laatste controlemiddel bestaat uit de bevoegdheid van het Parlement de 

Commissie al dan niet kwijting te verlenen. De strekking van het verlenen van 

kwijting is dat het Parlement formeel vindt dat de Commissie het afgelopen 

fiscale jaar zijn taak als bewaker van het begroting naar behoren heeft 

vervuld.
275

 Omdat het voor het Parlement moeilijk is een goed overzicht te 

hebben van de in de lidstaten bestede Uniemiddelen, concentreert het zich vaak 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

270  Het Parlement is niet gehouden een enquêtecommissie in te stellen en kan het een 

verzoek daartoe afwijzen. Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 

304-305.  
271  Over de grote effectiviteit van dergelijke, niet-bindende verzoeken, zie Corbett, Jacobs & 

Shackleton, The European Parliament, p. 305-306. Zie verder Möhlmann, De politieke 

instellingen van de EG, p. 133. 
272  Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 132. Vgl. art. 3 van het besluit van 

het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 6 maart 1995 tot vaststelling van 

de wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement (verder: het 

Enquêtebesluit). Dit besluit is op grond van (inmiddels) art. 226 VWEU genomen. PbEG 

1995, L 133/1. Het verschil tussen een instelling en een orgaan is dat de instellingen met 

naam genoemd worden in art. 13 EU. De instellingen zijn de politiek belangrijkste 

organen van de EU. 
273  Art. 3 Enquêtebesluit en Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 133. 
274  Art. 3 Enquêtebesluit en Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 133. 
275  Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 209. 
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op aanwijzingen die het aan de Commissie kan geven voor de toekomst.
276

 Deze 

aanwijzingen wordt kracht bijgezet door art. 319 lid 3 VWEU, dat bepaalt dat de 

Commissie ‘alles in het werk [stelt] om [eraan] gevolg te geven’. De 

bevoegdheid tot het verlenen van kwijting kan zo, net als de bevoegdheid tot het 

goedkeuren van de Commissiesamenstelling worden gebruikt om toezeggingen 

van de Commissie af te dwingen.
277

 Het Parlement lijkt er dus een gewoonte van 

te maken zijn verschillende bevoegdheden zodanig in te zetten dat het maximale 

invloed uitoefent, zonder dat af te dwingen toezeggingen noodzakelijkerwijs 

inhoudelijk raken aan de uit te oefenen bevoegdheid (zoals het geven van 

toestemming of het verlenen van kwijting). De rol van het loyaliteitsbeginsel 

lijkt hierbij te zijn dat het Parlement verplicht is rekening te houden met de 

redelijke belangen van de andere instellingen en van de lidstaten. 

 

4.3 Het Parlement als wetgevend orgaan 

4.3.1 De wetgevende taak van het Parlement 

Sinds het Verdrag van Lissabon verklaren de artikelen 14 lid 1 en 16 lid 1 VEU 

dat het Parlement en de Raad samen de ‘wetgevingstaak en de begrotingstaak’ 

uitvoeren.
278

 Daarmee wekt het verdrag de indruk dat de Uniewetgever 

gelijkelijk bestaat uit het Parlement en de Raad.
279

 Van een gelijke positie tussen 

Parlement en Raad evenwel nog altijd geen sprake, aangezien het Parlement nog 

altijd niet op alle beleidsterreinen ten volle meebeslist.
280

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

276  Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 289-293. 
277  Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 290.  
278  Hier wordt geen principieel onderscheid gemaakt tussen de wetgevings- en 

begrotingstaak, aangezien de begroting volgens de (bijzondere) wetgevingsprocedure van 

art. 314 VWEU wordt vastgesteld. Uitzonderlijk aan die procedure is overigens wel dat 

die het Parlement in de laatste fase van de procedure meer zeggenschap geeft dan de 

Raad, terwijl dat met Europese wetgeving meestal omgekeerd is. Vgl. Barents, Het 

Verdrag van Lissabon, p. 327-329. 
279  Barents lijkt bijvoorbeeld die indruk te hebben gekregen. Barents, Het Verdrag van 

Lissabon, p. 233. 
280  Wie zich wil bezighouden met een juiste kwalificatie van de wetgevende positie van het 

Parlement, kan waarschijnlijk het beste kiezen voor de term 

‘medezeggenschapsparlement’, aangezien het soms wel en soms niet beslissende 

inspraak heeft (net als bv. Nederlandse faculteitsraden). Men kan zich echter afvragen 

wat het nut van dergelijke terminologie is, aangezien het EP in dit opzicht duidelijk niet 

in een ‘standaardcategorie’ valt en de toepasselijkheid van bijvoorbeeld de term ‘echte 

wetgever’ niet leidt tot de toepasselijkheid van deze of gene rechtsregel. Hoewel de 

juridische onderzoeker niet eindeloos tevreden kan zijn met de kwalificatie sui generis, is 

het munten van nieuwe termen alleen zinvol als duidelijk wordt gemaakt wat de beoogde 

consequenties ervan zijn. Voor het EP als al dan niet ‘echte wetgever’, zie W.J.M. 

Voermans, ‘Is de Europese wetgever na Lissabon wel een échte wetgever?’, in: R.A.J. 

Gestel & J. van Schooten, van (red.), Europa en de toekomst van de nationale wetgever, 
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 Wel maken de artikelen duidelijk dat de Unieverdragen de activiteit van het 

eenzijdig vaststellen van bepaalde Europese regels zien als ‘wetgeving’. Dat ligt 

niet zonder meer voor de hand omdat de categorie ‘wetgeving’ volgens 

sommige auteurs bijvoorbeeld louter rechtstreeks democratisch gelegitimeerde 

rechtsregels omvat en het Parlement niet bij alle Uniewetgeving beslissend 

betrokken is.
281

 Bovendien zijn de door het Grondwettelijk Verdrag 

voorgestelde nieuwe termen ‘wet’ en ‘kaderwet’ door het VvL losgelaten ten 

faveure van de oude termen, zodat de Unie formeel geen wetten maar 

verordeningen, richtlijnen etc. vaststelt.
282

 Volgens art. 289 lid 3 VWEU zijn 

volgens een wetgevingsprocedure vastgestelde rechtshandelingen evenwel 

‘wetgevingshandelingen’, terwijl art. 290 lid 1 VWEU de overige 

rechtshandelingen als niet-wetgevingshandelingen bestempelt.
283

 Formeel doet 

de Unie dus wel aan ‘wetgeving’, maar maakt ze geen wetten.
284

 

 Feitelijk worden wetgevingshandelingen vastgesteld door de Commissie, de 

Raad en het Parlement die, afhankelijk van het beleidsterrein en de toepasselijke 

procedure, sterker of minder sterk bij de vaststelling ervan betrokken zijn. Het 

recht van initiatief komt daarbij vrijwel steeds exclusief toe aan de 

Commissie.
285

 Aangezien die bestaat uit ‘onafhankelijke experts’ die in het 

belang van de Unie moeten handelen, is met deze regel gewaarborgd dat alle 

voorstellen tot wetgeving technisch correct en in het belang van de Unie zijn.
286

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, m.n. p. 65-69; voor het EP als ‘co-legislator’, zie 

Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 204; voor het EP als ‘quasi-

wetgevingsorgaan’, zie Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 

85-87. Met name de laatste term is ongelukkig omdat de activiteit in kwestie niet ‘quasi-

wetgeving’ is. Voor het nut van kwalificaties voor de juridische onderzoeker, zie 

Forsyth, Unions of States, p. 146. 
281  Voermans, ‘Is de Europese wetgever na Lissabon wel een échte wetgever?’, p. 68. 
282  A. van den Brink, ‘Van rechtsinstrumenten naar rechtshandelingen. ‘Lissabon’ en de 

introductie van een Europees primaat van de wetgever’, SEW 2008, nr. 5, p. 166. 
283  Voor kritiek op deze niet zonder meer verhelderende indeling, zie Barents, Het Verdrag 

van Lissabon, p. 455-459. 
284  Desondanks meent Van Ooik dat de Unie sinds het VvL een formeel wetsbegrip kent. 

Van Ooik, ‘Het Verdrag van Lissabon’, p. 40. 
285  Art. 17 lid 2 EU. Zie voor de uitzonderingen Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 

430-436 . Het Parlement heeft het initiatiefrecht uitsluitend ten aanzien van de uniforme 

regeling van zijn verkiezingswijze (art. 223 lid 1 VWEU), ten aanzien van de vaststelling 

van ‘voorschriften en algemene voorwaarden voor de vervulling van de taken van zijn 

leden’ (art. 223 lid 2 VWEU), ten aanzien van de werkwijze van zijn eigen 

enquêtecommissies (art. 226, derde alinea VWEU) en ten aanzien van het statuut van de 

Europese ombudsman (art. 228 lid 4 VWEU). Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 

471. Zie ook art. 48 EU, dat het Parlement de bevoegdheid geeft verdragsherziening voor 

te stellen. 
286  Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 124-125. Voor de 

kwalificaties van leden van de Commissie, zie art. 17 lid 3 VEU. Zie verder Lenaerts & 

Van Nuffel, Europees Recht, p. 432; Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the 

European Union, p. 577. 
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Die waarborg geldt bovendien gedurende de gehele procedure doordat de 

Commissie de meeste wetgevingsvoorstellen kan intrekken zolang de Raad nog 

niet besloten heeft. De Raad en het Parlement kunnen het voorstel daarmee niet 

‘kapen’.
287

 

 Het is opvallend dat waar het Parlement steeds meer is gaan lijken op de 

parlementen van de lidstaten, het nog steeds vrijwel geen initiatiefrecht heeft. 

Het is doorgaans volgens art. 225 VWEU slechts bevoegd de Commissie 

officieel te verzoeken een voorstel te doen. Deze bevoegdheid wordt enigszins 

versterkt door het tussen de Commissie en het Parlement gesloten 

Kaderakkoord, dat de Commissie verplicht gehoor te geven aan dergelijke 

verzoeken of in een ‘gedetailleerde beschrijving’ aan te geven waarom zij dat 

niet doet.
288

 Ook hiermee blijft het Parlement echter afhankelijk van de goede 

wil van de Commissie en mist het de juridische mogelijkheid zelf een voorstel te 

agenderen. 

 Het Parlement heeft wel vooruitgang geboekt in zijn betrokkenheid bij de 

verschillende regelgevingsprocedures. Sinds het Verdrag van Lissabon bestaan 

slechts nog de ‘gewone wetgevingsprocedure’ en verschillende ‘bijzondere 

wetgevingsprocedures’, waarbij de eerste de ‘standaardwetgevingsprocedure’ 

is.
289

 Omdat deze procedure in vergelijking met andere procedures relatief veel 

zeggenschap aan het Parlement geeft, kan de nieuwe benaming worden gezien 

als een symbolische overwinning voor die instelling. De suggestie wordt immers 

gewekt dat de standaardprocedure ‘normaler’ is dan andere procedures en dat 

het volledige medebeslissingsrecht, dat die procedure het Parlement geeft, 

‘standaard’ is of zou moeten zijn.
290

 Nog altijd zijn er echter belangrijke 

terreinen waarop het Parlement maar weinig zeggenschap heeft. Aangezien het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

287  De intrekkingsbevoegdheid van de Commissie berust volgens zowel Amtenbrink en 

Vedder als Lenaerts en Van Nuffel impliciet op art. 293 VWEU. Een uitzondering op 

deze regel zou gelden in de laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure. 

Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 124-127 en Lenaerts & 

Van Nuffel, Europees Recht, p. 433-434.  
288  Kaderakkoord PbEU 2010, L 304/47, onder 16. Onder 43 is bovendien overeengekomen 

dat wanneer de Commissie gebruik maakt van ‘zachte wetgeving’ (soft law) op gebieden 

waarop het Parlement doorgaans bij de wetgevingsprocedure is betrokken, zij het 

Parlement tijdig om zijn mening vraagt en zij gedetailleerd toelicht hoe zij met die 

mening rekening heeft gehouden. 
289  Art. 294 VWEU. Vgl. Voermans, ‘Is de Europese wetgever na Lissabon wel een échte 

wetgever?’, p. 66. 
290  De indruk wordt zo bovendien gewekt dat telkens wanneer de verdragsherziener een 

bijzondere wetgevingsprocedure van toepassing wil laten zijn, hij daarvoor een 

motivering moet geven. Symboliek kan echter het juiste beeld van de werkelijkheid 

vertroebelen. Niet is bijvoorbeeld duidelijk volgens welke norm de ene procedure 

normaler zou zijn dan de andere. De notie dat het Parlement eigenlijk bij elk 

wetgevingsbesluit een volledig medebeslissingsbevoegdheid zou moeten hebben, lijkt 

bijvoorbeeld nog altijd behoorlijk omstreden te zijn.  
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Parlement nog altijd geen beslissende zeggenschap bij verdragsherziening heeft, 

zal dat waarschijnlijk nog wel even zo blijven.
291

 

 De bevoegdheid van het Parlement in de verschillende 

wetgevingsprocedures kan bestaan uit een adviesrecht, een instemmingsrecht of 

uit volledige medezeggenschap naast de Raad.
292

 Wanneer het Parlement een 

adviesrecht heeft, of beter gezegd geraadpleegd moet worden, is deze handeling 

wel verplicht maar leidt die verder niet tot enige andere verplichting voor wie 

dan ook.
293

 De Raad hoeft zelfs niet duidelijk te maken of en hoe hij rekening 

heeft gehouden met het advies van het Parlement.
294

 De democratische 

legitimatie van het product van bijzondere wetgevingsprocedures die slechts de 

raadpleging van het Parlement omvatten, wordt dan ook eerder veroorzaakt door 

de nationale parlementen dan door het Europees Parlement. De Raad besluit in 

bijna alle ‘raadplegingsprocedures’ namelijk met eenparigheid van stemmen.
295

 

 Wanneer het Parlement een instemmingsrecht heeft, is het wel bevoegd 

besluitvorming al dan niet te blokkeren, maar kan het geen amendementen 

indienen. Deze beperking hangt veelal samen met de aard van de besluiten waar 

het om gaat. Het heeft bij reeds onderhandelde internationale overeenkomsten of 

associatieakkoorden bijvoorbeeld meestal weinig zin te pogen daar wijzigingen 

in aan te brengen.
296

 Enkele onderwerpen waarop de procedure van toepassing is 

zijn echter meer wetgevend van aard, waardoor amendering wel gewenst kan 

zijn terwijl dat toch niet mogelijk is.
297

 In die gevallen kan, ‘met het oog op de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

291  Art. 48 VEU beperkt de zeggenschap van het Parlement met betrekking tot 

verdragsherziening tot raadpleging over de vraag of er een Conventie bijeengeroepen 

moet worden en tot het lidmaatschap van die Conventie van enkele van zijn 

vertegenwoordigers. Indien de Europese Raad de stap van het bijeenroepen van een 

Conventie wil overslaan is daarvoor de toestemming van het EP vereist. 
292  Voor een handig, zij het niet 100% accuraat overzicht van de toepasselijkheid van de 

verschillende procedures, zie Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 467-474. 
293  Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 207-209; Amtenbrink & 

Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 127-128. Voor een overzicht van de 

toepasselijkheid van de raadplegingsprocedure, zie Barents, Het Verdrag van Lissabon, 

p. 314. 
294  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 589. 
295  Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 470. Juist ook in verband met de 

democratische legitimatie van Uniewetgeving is het curieus dat het Parlement volgens 

art. 22 lid 1 VWEU slechts adviesrecht heeft ten aanzien van nadere wetgeving over het 

actieve en passieve stemrecht van Unieburgers in de lidstaten. De achtergrond hiervan is 

ongetwijfeld dat de lidstaten het Parlement geen dwingende inspraak willen geven in het 

nationale kiesrecht. 
296  Zie art. 218 VWEU voor de gevallen waarin bij externe overeenkomsten de goedkeuring 

van het Parlement vereist is. Zie hierover verder Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 

664-666.  
297  Ook hier valt de regeling van de verkiezingswijze van het EP op (zie art. 223 lid 1 

VWEU). Voor een overzicht van de toepasselijkheid van de ‘goedkeuringsprocedure’, 

zie Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 313. Zie ook art. 49 EU, dat het Parlement het 

instemmingsrecht met de toetreding van nieuwe lidstaten geeft. 
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positieve afloop van de procedure’, een interim-verslag worden verstuurd naar 

de Commissie, waarin wordt geadviseerd bepaalde wijzigingen in het voorstel 

aan te brengen.
298

 Aangezien er nergens een termijn staat voor het verlenen van 

instemming kan de Commissie dan het voorstel aanpassen en kan het Parlement 

daarna zijn instemming verlenen. 

 De gewone wetgevingsprocedure geeft het Parlement een volledig 

medebeslissingsrecht naast de Raad.
299

 Ze bestaat uit maximaal drie fasen en 

kenmerkt zich vooral erdoor dat de betrokken instellingen worden geacht over 

en weer te reageren op elkaars standpunten. Eventueel wordt zelfs gebruik 

gemaakt van een bemiddelingscomité, waarin het Parlement, de Raad en de 

Commissie alle drie kunnen deelnemen. De Commissie heeft in dit geheel wel 

een iets andere rol dan in andere procedures. Ze neemt er wel aan deel aan, maar 

heeft niet zonder meer de regie over haar voorstel. Onduidelijk is bijvoorbeeld 

of zij het mag intrekken zodra het Parlement en/of de Raad er een standpunt 

over ingenomen hebben.
300

 Hoe dan ook kan zij het voorstel tijdens de 

bemiddelingsfase sowieso niet langer intrekken.
301

 In die fase zijn het dus de 

Raad en het Parlement die er, zij het bijgestaan door de Commissie, samen uit 

moeten komen.  

 Vanwege het initiatiefrecht van de Commissie is zij in eerste instantie de 

instelling die beoordeelt of, hoe, wanneer, op grond van welke rechtsbasis en in 

welke juridische vorm de Uniewetgever zou moeten handelen.
302

 Omdat de 

keuze van de rechtsbasis van een rechtshandeling nauw samenhangt met de te 

volgen procedure is die keuze van groot belang. Dat geldt voor het Parlement 

omdat zijn zeggenschap sterk afhankelijk is van de te volgen procedure. Maar 

het geldt ook voor de Raad, omdat met de te volgen procedure de wijze waarop 

hij moet besluiten samenhangt. In sommige gevallen brengt die zelfs de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

298  Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 135. 
299  De procedure stemt vrijwel geheel overeen met de voormalige 

medebeslissingsprocedure. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 463. Voor de lijst van 

toepasselijkheid van de gewone wetgevingsprocedure, zie p. 467-469. De procedure is 

uitgewerkt in art. 294 VWEU. Voor een schematisch overzicht van de procedure, zie 

Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 438. 
300  Lenaerts en Van Nuffel menen van wel omdat het recht van initiatief volgens hen moet 

worden geacht het recht van intrekking in te houden. Möhlmann meent echter van niet, 

aangezien hij meent dat in deze tweede lezing het standpunt van de Raad en niet het 

commissievoorstel voorwerp van besluitvorming is. De door het Parlement en de Raad 

voor te stellen wijzigingen lijken evenwel niet al te zeer af te mogen wijken van de het 

voorstel van de Commissie. Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European 

Union, p. 593-597 en Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 168. 
301  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 439; Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional 

Law of the European Union, p. 597-598. 
302  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 578. 
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mogelijke toepasselijkheid van zogenaamde noodremprocedures met zich 

mee.
303

  

 Hoe dan ook is het Parlement dus slechts bevoegd meer of minder dwingend 

te reageren op voorstellen van andere instellingen. Het kan allerlei resoluties 

aannemen, maar kan zijn voorstellen niet formeel agenderen.  

 

4.3.2 Delegatie van regelgevingsbevoegdheden 

In zijn algemeenheid kan niemand in het recht meer overdragen dan hij zelf 

heeft.
304

 De normenhiërarchie van elk rechtssysteem lijkt op het eerste oog dan 

ook simpelweg geconstrueerd te moeten kunnen worden aan de hand van 

attributie en delegatie van bevoegdheden. In het Unierecht is dat evenwel niet 

erg eenvoudig, omdat er geen vaste relatie bestaat tussen de vorm en de inhoud 

van een rechtshandeling, noch één tussen de rechtsbasis en het type besluit, of 

één tussen de auteur en het type besluit, of tussen de besluitvormingsprocedure 

en het type besluit.
305

 Elke combinatie is mogelijk en hangt af van de combinatie 

van toepasselijke bepalingen. Schijnbaar was tot op heden de enige duidelijke 

regel van de Europese normenhiërarchie dat een in delegatie vastgestelde norm 

overeen moest komen met de norm die de bevoegdheid tot zijn vaststelling 

delegeerde.
306

 Hoewel het VvL wel gepoogd heeft deze situatie te 

verduidelijken, heeft het een aantal ‘bijzonderheden’ moeten laten bestaan.
307

 

De Europese normenhiërarchie is daarmee nog steeds moeilijk vast te stellen. 

 Art. 290 lid 1 VWEU stelt dat in een wetgevingshandeling ‘aan de 

Commissie de bevoegdheid [kan] worden overgedragen niet-

wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of 

wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van de wetgevingshandeling’. 

Aan deze formulering valt een aantal zaken op. Ten eerste kan gedelegeerde 

regelgeving slechts betrekking hebben op ‘niet-essentiële onderdelen’. Ten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

303  Voor een overzicht van de gevallen waarin de Raad besluit met eenparigheid van 

stemmen, zie Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 274. Met noodremprocedures wordt 

gedoeld op de mogelijkheid besluitvorming van de Raad naar de Europese Raad te 

verleggen. Dit kan wanneer een ontwerp-wetgevingshandeling afbreuk dreigt te doen aan 

belangrijke aspecten van het socialezekerheidsstelsel of aan fundamentele aspecten van 

het strafrechtstelsel van een lidstaat. Van Ooik, ‘Het Verdrag van Lissabon’, p. 39 en p. 

41-42. Zie hierover uitgebreid Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 463-464. 
304  Vgl. Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 621. 
305  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 445-448. Om het nog ingewikkelder te maken was 

het, in ieder geval in het verleden, schijnbaar zelfs niet onomstreden dat secundair recht 

materieel in overeenstemming moet zijn met primair recht. Besselink e.a., Nederlandse 

Grondwet en de EU, p. 105. 
306  Lenaerts & Cambien, ‘The Democratic Legitimacy of the EU’, p. 200. 
307  Voor een uitgebreide uitwerking van alle mogelijkheden ter verbetering van deze situatie, 

inclusief alle moeilijkheden die daarmee samenhangen, zie Barents, Het Verdrag van 

Lissabon, p. 444-452. 
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tweede kan op die terreinen zelfs de bevoegdheid tot wijziging van een 

wetgevingshandeling worden overgedragen. Ten derde wordt specifiek 

gesproken van delegatie aan de Commissie. Tot slot ziet de formulering slechts 

op niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking. 

 Art. 290 lid 1 lijkt een primaat van de Uniewetgever te vestigen door de 

eisen dat essentiële onderdelen in wetgevingshandelingen zelf moeten worden 

opgenomen.
308

 Lid 1 specificeert dat bij delegatie ‘uitdrukkelijk de 

doelstellingen, de inhoud, de strekking en de duur van de 

bevoegdheidsdelegatie’ worden vastgelegd. Deze norm lijkt sterk geënt te zijn 

op het Duitse Gesetzesvorbehalt dat op zijn beurt geïnspireerd is door het 

Demokratieprinzip en het Rechtsstaatsprinzip.
309

 Onduidelijk is echter wat er 

precies onder ‘essentieel’ moet worden verstaan. Hoewel dit criterium in de 

rechtspraak van het Hof van Justitie is ontwikkeld, geeft die rechtspraak maar 

erg weinig houvast.
310

 Omdat bovendien (anders dan in Duitsland) niet zonder 

meer een specifieke metanorm (zoals een democratiebeginsel) van toepassing is, 

die de interpretatie van het artikel kan ‘kleuren’, gaat de Uniewetgever 

uiteindelijk grotendeels zelf over wat hij wel en niet delegeert.
311

 

 Opmerkelijker is evenwel dat de Uniewetgever zelfs, zij het op niet-

essentiële onderdelen, de bevoegdheid tot wijziging van wetgevingshandelingen 

kan delegeren. Waar art. 290 lid 3 VWEU regelt dat in de naam van in delegatie 

genomen besluiten het bijvoeglijk naamwoord ‘gedelegeerde’ wordt 

opgenomen, mag in beginsel juist een scheiding tussen wetgeving en ‘lagere 

regelgeving’ worden verwacht. Vanuit de in art. 2 VEU vastgelegde waarde van 

rechtsstatelijkheid en het in de rechtspraak erkende rechtszekerheidsbeginsel is 

dit een vreemde uitzondering.
312

 

 Aan de andere kant valt, vanuit de idee van institutioneel evenwicht, wel 

weer te prijzen dat de bevoegdheid tot het stellen van lagere regelgeving 

uitsluitend aan de Commissie, en bijvoorbeeld niet aan het Parlement of de Raad 

zelf kan worden toegekend. Volgens art. 290 lid 2 VWEU kunnen de Raad en 

het Parlement de in delegatie genomen besluiten wel onderwerpen aan een 

bezwaartermijn of kunnen ze bevoegdheidsdelegatie als zodanig intrekken. Dit 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

308  Voermans, ‘Is de Europese wetgever na Lissabon wel een échte wetgever?’, p. 79 en p. 

88.  
309  Zie hierover nader paragraaf 4.3.1 van hoofdstuk 3. 
310   Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 461. Vgl. H. Pünder, ‘Democratic Legitimation 

of Delegated Legislation: A Comparative View on the American, British and German 

Law’, The International and Comparative Law Quarterly 2009, vol. 58, nr. 2, p. 357-

358. 
311  Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 164. 
312  Voor een zeer kritische bespreking van dergelijke rechtsfiguren in Nederland, zie 

Besselink e.a., Nederlandse Grondwet en de EU, m.n. hoofdstuk 4. 
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zijn echter de enige voorwaarden die ze kunnen stellen, zodat er geen 

instemmingsvereiste (van andere organen) kan worden vastgelegd.
313

  

 Dergelijke vereisten kunnen, tot slot, weer wel worden gesteld aan besluiten 

die vallen onder de categorie ‘uitvoeringsbevoegdheden’. Zoals eerder in dit 

hoofdstuk al aan de orde kwam, zijn in beginsel de lidstaten bevoegd het 

Unierecht uit te voeren. Art. 290 lid 2 VWEU regelt echter dat, waar uniforme 

uitvoeringsmaatregelen vereist zijn, de Commissie gemachtigd kan worden die 

uitvoeringsmaatregelen te treffen.
314

 Hoewel inhoudelijk niet zonder meer 

helder is waar de grens tussen gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden ligt, 

verschilt de institutionele inbedding ervan wel nogal.
315

 Anders dan bij 

gedelegeerde bevoegdheden mag de Uniewetgever allerlei comitéprocedures 

van toepassing verklaren, die in essentie neerkomen op toezicht door 

deskundigen en/of de Raad en/of het Parlement op de uitoefening ervan.
316

 Het 

Parlement heeft in dit soort procedures evenwel meestal geen beslissende 

stem.
317

  

 Het Parlement is uiteindelijk weliswaar steeds sterker betrokken bij de 

vaststelling van de meest ‘essentiële’ rechtsregels van de Unie, maar heeft, ook 

na het Verdrag van Lissabon, nog maar weinig mogelijkheden zijn stempel te 

drukken op ‘gedelegeerde’ en ‘uitvoeringsmaatregelen’. Vanuit de gedachte dat 

de uitvoering van Unieregelgeving vooral toekomt aan de lidstaten en de 

Commissie is dat wel te begrijpen. Voor zover het ernaar streeft een ‘echte 

wetgever’ te worden, moet het wellicht accepteren dat het minder bij lagere 

regelgeving en uitvoering betrokken kan zijn. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

313  Opmerkelijk genoeg meent Barents dat uit de tekst zou blijken dat andere voorwaarden 

ook mogelijk zijn. De tekst ‘[d]it kunnen de volgende voorwaarden zijn’ geeft tot die 

conclusie echter geen aanleiding. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 461. Voermans 

meent dan ook terecht dat art. 290 lid 2 uitputtend is. Voermans, ‘Is de Europese 

wetgever na Lissabon wel een échte wetgever?’, p. 79. 
314  Art. 291 lid 4 bepaalt dat dergelijke maatregelen ‘uitvoerings-’ in hun naam dragen. In 

uitzonderlijke, en naar behoren gemotiveerde gevallen, kan een dergelijke bevoegdheid 

ook aan de Raad worden opgedragen. Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 462, 

Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 463-464 en Lenaerts & Cambien, ‘The 

Democratic Legitimacy of the EU’, p. 201. 
315  Het verschil tussen beide lijkt erin te bestaan dat uitvoering vooral te maken heeft met het 

verschil tussen aanvulling van regelgeving en niet-inhoudelijke, technische uitvoering. 

Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 460. Voor een zeer kritische bespreking van dit 

punt, zie P. Craig, ‘Delegated acts, implementing acts and the new Comitology 

Regulation’, European Law Review 2011, vol. 36, nr. 5, p. 672-677. 
316  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 462. Art. 291 lid 3 wordt uitgewerkt door 

Verordening (EU) nr. 182/2011. Voor een grondige en kritische bespreking ervan, zie 

Craig, ‘Delegated acts’. Zie uitgebreid over Comitologie Lenaerts & Van Nuffel, 

Europees Recht, p. 461-473 en Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, 

p. 293-312. 
317  De procedures zien meer op controle door de lidstaten. Vgl. bijvoorbeeld Barents, Het 

Verdrag van Lissabon, p. 438 en p. 462. 
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5. Beschouwing 

5.1 De omstreden aard van de Unie 

De wordingsgeschiedenis van de EU lijkt vooral een verhaal van de lidstaten te 

zijn. Nooit in de geschiedenis hebben de volkeren van de lidstaten gezamenlijk, 

bijvoorbeeld door middel van een collectief referendum of daartoe speciaal 

gekozen conventies, zelf gehandeld teneinde zich onderling te verbinden. Steeds 

waren en zijn het, in plaats daarvan, de regeringen van de lidstaten die het 

overleg voeren en overeenkomstig de onderscheiden constitutionele 

voorschriften beslissen over verdragswijzigingen.
318

 Op het eerste oog lijkt 

daaruit de conclusie te moeten worden getrokken dat zij dus de constituante(n) 

van de Unie zijn. Wie anders dan de schepper(s) van een rechtsorde kan immers 

worden aangewezen als zijn soeverein? 

 Ook het Hof van Justitie heeft evenwel een belangrijke rol gespeeld bij de 

ontwikkeling van het Europese recht. Door zijn interpretaties zijn bepaalde 

bevoegdheden exclusief gebleken, is gebleken dat de EU veel meer externe 

bevoegdheden heeft dan op het eerste oog zou lijken, en blijkt het 

loyaliteitsbeginsel zich ook rechtstreeks te richten tot de Unie-instellingen, de 

organen van (decentrale) overheden van de lidstaten en in ieder geval ook in het 

bijzonder tot hun rechters. De vraag is dus in hoeverre het erin geslaagd is de 

aard van de Unie en van het Unierecht te veranderen. Meer dan veertig jaar na 

de arresten Van Gend en Loos en Costa/ENEL blijft zijn leer van de autonome 

rechtsorde materieel namelijk breed toegepast, maar blijft die toch ook 

omstreden. Het lijkt erop dat het Hof er zonder meer in geslaagd is allerlei voor 

internationaal recht ongebruikelijke kenmerken toe te wijzen aan Unierecht, 

maar de grondslag van die kenmerken daar niet minder omstreden van geworden 

is.  

 Een oplossing voor deze onzekerheid kan theoretisch zonder meer door de 

volkeren van de lidstaten worden geboden (of door de lidstaten zelf, zo die 

daartoe theoretisch gezien in staat zouden zijn), door een Europabreed 

referendum te (laten) organiseren.
319

 In afwezigheid daarvan blijft een vraag 

echter of een verdrag door uitsluitend interpretatie- en toepassingspraktijk tot 

constitutie in de zin van grondwet gemaakt zou kunnen worden. Het positieve 

Unierecht blijft daarmee vooralsnog ambigu van aard, zodat de ‘neutrale’ 

beschrijving ervan in dit hoofdstuk geen keuze heeft gemaakt tussen de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

318  Referenda komen met enige regelmaat voor, maar zijn dan steeds de nationale 

aangelegenheid van een specifieke lidstaat. 
319  Zelfs het Bundesverfassungsgericht erkent dat een dergelijk referendum het effect kan 

hebben dat het soevereine Duitse volk opgaat in een Europese demos. Vgl. bijvoorbeeld 

2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 179.  
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beschreven democratiedoctrine en de leer van de autonome rechtsorde, laat staan 

andere theorieën.
320

  

 Hoewel de vraag naar de aard van het Unierecht dus onbeantwoord is 

gebleven, komt er uit die beschrijving wel een aantal aanwijzingen naar voren 

dat richtinggevend kan zijn bij de beantwoording van die vraag. De eerste 

daarvan is dat de ‘basisdocumenten’ van het Unierecht de verdragsvorm hebben. 

De tweede is dat de lidstaten nog steeds dominant betrokken zijn bij de 

instelling, wijziging en zelfs opheffing van de Unie.
321

 De structuurkenmerken 

van het EU-Verdrag lijken er daarmee op te wijzen dat het uiteindelijk een 

verdrag is dat berust op de externe soevereiniteit van de lidstaten, zoals die 

namens hen uitgeoefend wordt door hun regeringen.  

 Beschouwing van de inhoud van het relevante Unierecht levert uiteindelijk 

niet veel meer op dan dat de gekozen structuur lijkt op die van een (Duitse) 

bondsstaat, terwijl andere inhoudelijke kenmerken veel weg hebben van een 

internationale organisatie. De wijze van bevoegdheidsverdeling en de regels die 

wat dat betreft gelden kunnen zowel worden vergeleken met die van een 

bondsstaat als met die van een internationale organisatie. Zo geldt het 

attributiebeginsel bijvoorbeeld normaliter voor beide. De doelgerichtheid van de 

Unie lijkt er eerder op te wijzen dat die moet worden gezien als een 

internationale organisatie dan als een bondsstaat, maar daarvoor valt eigenlijk 

geen ander constitutioneel-theoretisch argument te bedenken dan dat 

bondsstaten en statenbonden doorgaans niet zo gericht zijn op het behalen van 

min of meer specifiek omschreven doelen.
322

  

 Opvallend is daarom des te meer dat de Unie rechtstreeks gezag uitoefent 

over zowel haar lidstaten als haar burgers. De directe werking van belangrijke 

delen van het Unierecht lijkt ervoor te zorgen dat burgers inmiddels evenzeer 

onderdaan van de Unie zijn als dat ze dat van de lidstaten zijn. Het 

Unieburgerschap onderstreept deze gedachte. De door het EU-Verdrag in het 

leven geroepen bij het Unieburgerschap horende rechten komen in beginsel 

rechtstreeks toe aan Unieburgers, zonder dat daarvoor tussenkomst van de 

lidstaten nodig, gewenst of juridisch mogelijk is. 

 Problematisch aan deze gedachte is echter dat onduidelijk is op welke 

grondslag of welk gezag die rechten zouden gelden. Het is immers maar de 

vraag of de regeringen van de lidstaten de bevoegdheid hebben hun onderdanen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

320  Zie hiervoor uitvoerig hoofdstuk 7. 
321  Art. 48 lid 2 VEU schrijft voor dat in beginsel een Conventie belegd moet worden die 

bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale parlementen, van de staatshoofden of 

regeringsleiders van de lidstaten, van het Europees Parlement en van de Commissie. 

Uiteindelijk besluit de Europese Raad echter of deze bijeengeroepen wordt, en is het aan 

de individuele lidstaten het onderhandelingsresultaat (de verdragswijziging) wel of niet te 

ratificeren. 
322  Duitsland kent bv. wel Staatsziele, maar die zijn beduidend minder sturend ten aanzien 

van bevoegdheidsuitoefening voor de overheid dan de doelstellingen van de Europese 

Unie.  
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tot rechtstreeks onderdaan van de Unie te maken.
323

 Het komt vaker voor 

(namelijk in landen met een incorporatiestelsel) dat regeringen burgers 

rechtstreeks binden aan internationale verdragen. De interne werking van 

internationale regels hangt daarbij doorgaans uiteindelijk echter af van de 

nationale constitutie. De vraag is dus of, en eventueel vooral hoe het Unierecht 

in staat is geweest zich los te maken van zijn nationaalrechtelijke grondslag. 

Voor zover dat niet het geval is geweest, is de vraag zeer relevant in hoeverre de 

grondwet en/of de organen van één lidstaat grenzen kunnen stellen aan de 

toepassing en interpretatie van het Unierecht door Europese organen. Het is 

immers maar zeer de vraag in hoeverre Europese organen gebonden zijn aan het 

recht van individuele lidstaten. 

 

5.2 Volksvertegenwoordiging door het Europees Parlement 

Problematisch aan de onzekere aard van de Europese Unie lijkt verder te zijn dat 

de vertegenwoordigende rol van het Europees Parlement daarmee erg lastig te 

duiden is. Als het Bundesverfassungsgericht er bijvoorbeeld gelijk in heeft dat 

een parlement, dat door zijn betrokkenheid het recht beoogt te legitimeren, door 

het soevereine volk zelf gekozen moet zijn, is uiteraard de vraag zeer relevant 

wie de soeverein van de Europese Unie is. Ook meer in zijn algemeenheid lijkt 

de gedachte voor de hand te liggen dat het volk dat wordt geacht zichzelf 

democratisch te besturen (of de volkeren die worden geacht dat te doen) het 

electoraat van het parlement moet(en) zijn. Hoewel deze gedachte zeker nog aan 

nader onderzoek moet worden onderworpen (zie hiervoor onder andere 

hoofdstuk 5), lijkt het er dus op dat het Parlement de volkeren of de burgers zou 

moeten vertegenwoordigen die de constituante(n) van de Unie zijn. 

 Beschouwing in dit licht van het positieve recht van de Unie levert echter 

niet al teveel zekerheid op over de vertegenwoordigende positie van het 

Parlement. De verdragsteksten knopen enerzijds sterk aan bij notie van het 

Unieburgerschap, maar wijzen anderzijds sterk in de richting van de 

vertegenwoordiging van verschillende volkeren. Als het inderdaad zo is dat, 

zoals in hoofdstuk 7 nader onderzocht zal worden, dat niet ‘de burgers’ maar ‘de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

323  Met name in hoofdstuk 6 en 7 zal blijken dat dit zeer problematisch kan zijn. Het 

Bundesverfassungsgericht lijkt bijvoorbeeld te ontkennen dat het kan, in een reeds eerder 

aangehaald citaat: ‘Das Grundgesetz ermächtigt die für Deutschland handelnden Organe 

nicht, durch einen Eintritt in einen Bundesstaat das Selbstbestimmungsrecht des 

Deutschen Volkes in Gestalt der völkerrechtlichen Souveränität Deutschlands 

aufzugeben. Dieser Schritt ist wegen der mit ihm verbundenen unwiderruflichen 

Souveränitätsübertragung auf ein neues Legitimationssubjekt allein dem unmittelbar 

erklärten Willen des Deutschen Volkes vorbehalten.’ 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 

(Lissabon), r.o. 228. Het meent dat de grondslag voor de toepasselijkheid van het 

Unierecht uiteindelijk nog altijd het Grundgesetz is.  
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volkeren’ het electoraat van het Parlement zijn, dan ligt het niet voor de hand de 

burgers van de Unie als uitgangspunt te nemen voor de Europese politieke 

wilsvorming. Ze zouden dan immers ook niet in die hoedanigheid geroepen zijn 

hun stem uit te brengen. De hoedanigheid Unieburger suggereert dat iedere 

burger gelijkelijk invloed heeft op de ‘Europese’ politieke wilsvorming, terwijl 

ze dat niet hebben op de samenstelling van het Parlement. Deze ongelijkheid 

valt vooralsnog alleen maar te begrijpen door de volkeren te zien als de 

achterban van het Parlement. 

 Aan de andere kant constateerde dit hoofdstuk dat het evenmin voor de hand 

ligt te menen dat het Parlement individuele, van elkaar losstaande volkeren 

vertegenwoordigt. Het EP is immers transnationaal georganiseerd en besluit bij 

meerderheid. Aangezien beslissingen van de meerderheid van het Parlement 

juridisch gelden als genomen door de instelling als geheel, ligt de conclusie voor 

de hand dat naar positief Unierecht een besluit van het EP legitimatie namens 

alle vertegenwoordigde volkeren oplevert. Besluiten worden immers genomen 

door het Parlement, waarna er qua toerekening juridisch geen onderscheid meer 

bestaat tussen voor- en tegenstemmende leden. Aangezien zelfs alle 

Europarlementariërs die in één en dezelfde lidstaat zijn gekozen niet kunnen 

voorkomen dat het Parlement een besluit neemt dat ook namens hen geldt, lijkt 

het er vooralsnog dus op dat er sprake is van een politieke solidariteit of van een 

gemeenschap van Unievolkeren, waarin besluiten die zijn genomen door een 

deel van de verschillende volkerenvertegenwoordigers gelden als genomen door 

het geheel van volkerenvertegenwoordigers. Zou dit immers anders zijn en zou 

het Parlement niet bij elk besluit legitimatie bewerkstelligen namens alle 

volkeren, dan zou het voor de hand liggen dat het juridische waarborgen zou 

kennen die, bijvoorbeeld vergelijkbaar met het Compromis van Luxemburg, 

zouden voorkomen dat het geheel van Europarlementariërs uit één lidstaat 

(teveel) overstemd zouden kunnen worden. Dergelijke noodremprocedures kent 

het Unierecht momenteel alleen voor de Raad. 

 

5.3 Democratische legitimatie door het Europees Parlement 

De verkiezingen voor het Europees Parlement geven niet de grondslag voor een 

Europese executieve. Bij de samenstelling van de Commissie moet immers 

weliswaar rekening gehouden worden met de verkiezingsuitslag van het EP, 

maar dat betekent nog altijd niet dat die de politieke kleur van de Commissie 

bepaalt. Het Parlement heeft inmiddels wel instemmingsrecht met de benoeming 

van de Commissie en haar voorzitter, maar hun selectie wordt uiteindelijk 

gedaan door de (leden van de) (Europese) Raad. Bovendien geldt nog altijd 

(slechts) de afgezwakte versie van de vertrouwensregel. De democratische 

legitimatie van de Commissie blijft daarmee onverminderd zwak. Het EP heeft 

dan wel steeds sterkere controlerechten ten opzichte van de Commissie, de 

afgezwakte mogelijkheid tot het verbinden van een sanctie aan geconstateerd 
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wangedrag of vertrouwensverlies, is vanuit democratisch oogpunt op zijn minst 

curieus. In dit opzicht is het Europees Parlement dus in ieder geval niet de 

‘politieke motor’ van de Europese Unie.  

 Min of meer hetzelfde beeld komt naar voren uit beschouwing van de 

wetgevende bevoegdheden van het Parlement. Hoewel de Uniewetgever formeel 

bestaat uit het Parlement en de Raad, is het Parlement op zijn allerbest slechts 

medewetgever. Hij heeft geen recht van wetgevingsinitiatief en zal dat 

waarschijnlijk voorlopig ook niet krijgen. Bovendien geldt op lang niet alle 

politiek gevoelige beleidsterreinen van de Unie de gewone 

wetgevingsprocedure. Waar die niet geldt, is het Parlement niet een 

medewetgever, maar slechts een (meer of minder invloedrijk) adviesorgaan. 

 Tegelijkertijd is de laatste decennia het aantal wetgevingsbevoegdheden van 

de Unie enorm uitgebreid. Hoewel er onenigheid bestaat over de grondslag van 

het Unieoverheidsgezag, raakt Europese ‘wetgeving’ burgers dus steeds meer en 

is er om die reden steeds meer behoefte aan de democratische legitimatie 

ervan.
324

 Deze vindt voor een deel plaats doordat met de uitbreiding van 

bevoegdheden van de Unie tevens uitbreiding van de toepasselijkheid van de 

gewone wetgevingsprocedure heeft plaatsgevonden. Deze ontwikkeling heeft 

het meer technocratische element in de besluitvormingsprocedures van de Unie 

(de rol van de Commissie erin) wel teruggedrongen, maar niet weggewerkt. Nog 

steeds heeft de Commissie het exclusieve initiatiefrecht en kan de formele 

Uniewetgever niet zonder haar handelen. 

 De democratische rol van het Parlement lijkt daarmee vooral een reactieve 

te zijn. Over Europese wetgevingshandelingen beslist in ieder geval de Raad, 

terwijl het Parlement soms wel een volledig medebeslissingsrecht heeft, maar in 

andere gevallen slechts mag adviseren, terwijl die laatste gevallen bepaald 

ingrijpende beslissingen kunnen betreffen. Hoe dan ook kan zelfs bij 

toepasselijkheid van de gewone wetgevingsprocedure niet worden gezegd dat 

het Parlement de wetgevende macht is.
325

 Eerder lijkt het een 

medezeggenschapsorgaan te zijn, waarvan de bevoegdheden vooral gericht zijn 

op controle van het bestuur en meer of minder vergaande inspraak met wat het 

bestuur voorstelt. Een vraag die in volgende hoofdstukken (impliciet) aan de 

orde komt is dan ook hoe dit de mogelijkheid van het Parlement tot 

democratische legitimatie van het Europese overheidsgezag beïnvloedt, en in 

hoeverre dit vanuit democratisch perspectief problematisch is. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

324  Het lijkt erop dat het niet alleen kwaliteit de van ‘Uniewetgeving’ is, die de Unie maakt 

tot iets anders dan een ‘reguliere’ internationale organisatie, maar ook de kwantiteit.  
325  De term wetgeving wordt hier gerechtvaardigd geacht omdat de Uniewetgever in de 

meeste gevallen de facto (middels een verordening of een zeer gedetailleerde richtlijn) 

algemeen verbindende voorschriften kan uitvaardigen, die Unieburgers rechtstreeks 

binden. 



 

 

 

 




