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Hoofdstuk 3 

De Bondsdag als de politieke motor van de 

BRD 

 

1. Inleiding 

Uit het vorige hoofdstuk komt naar voren dat de duiding van de 

vertegenwoordigende rol van het Europees Parlement op basis van alleen het 

positieve recht niet eenvoudig is. Onzekerheid over de grondslag van het 

Europese overheidsgezag, over de status van het Unieburgerschap en over de 

opdracht die de verdragen aan het Parlement geven maken het onmogelijk nader 

uit te werken hoe en namens wie het EP precies bijdraagt aan de democratische 

legitimatie van het Unierecht. Als al deze factoren met elkaar samenhangen, en 

daar lijkt het vooralsnog op, is het niet alleen aangewezen ze ieder voor zich 

nader te onderzoeken, maar ook om na te gaan hoe ze samenhangen. Dit derde 

hoofdstuk draagt vooral bij aan die tweede vraag. Het bestudeert het Duitse 

staatsrecht vanuit die invalshoek en poogt daarmee als het ware een 

referentiekader op te bouwen, dat later in het onderzoek nuttig is bij het nader 

duiden van vertegenwoordigende positie van het Europees Parlement. 

 Het relevante Duitse staatsrecht wordt in dit hoofdstuk in dezelfde drie 

stappen beschreven als het recht van de Europese Unie in het vorige hoofdstuk. 

De eerste stap is dus weer een rechtshistorische, de tweede een beschrijving van 

de Duitse federale verhoudingen en de derde een ‘horizontale’ beschrijving van 

de volksvertegenwoordigende positie van de Bondsdag. Vragen die hierbij met 

name relevant zijn, zijn wat het uitmaakt dat de Bondsdag het soevereine Duitse 

volk vertegenwoordigt en wat dat eventueel zegt over de positie van de 

Bondsraad, de Landdagen en de volkeren die zij vertegenwoordigen. Ook is 

hierbij de vraag van belang of en in hoeverre het Bondsgezag in de autonome 

sfeer van de Landen mag ingrijpen. Het Bundesverfassingsgericht meent al jaren 

dat de soevereiniteit van het Duitse volk meebrengt dat er een minimum aan 

door de Bondsdag uit te oefenen bevoegdheden bestaat.
1
 Het is daarom 

interessant om te bezien of dat ook opgaat voor de Landdagen en de eventueel 

soevereine deelvolkeren, die voor hun gezag de grondslag zouden kunnen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1  Het hof heeft zijn standpunt hierover onlangs nog bevestigd in BVerfG, 2 BvR 1390/12 

van 12 september 2012 (ESM/Fiskalpakt), r.o. 208-215. Zie voor een goede beschrijving 

van de jurisprudentie hierover tot aan het Lissabon-Urteil o.a. Grimm, ‘Comments’, 

Jančić, ‘Caveats form Karlsruhe and Berlin’ en Thym, ‘In the Name of Sovereign 

Statehood’. 
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vormen. Tot slot komt in dit hoofdstuk de vraag aan de orde hoe 

volkssoevereiniteit als concept in het Duitse staatsrecht geïnterpreteerd wordt en 

welke consequenties daaraan verbonden worden. Specifiek is hierbij aan de orde 

in hoeverre het concept van de Bondsdag een orgaan maakt dat het Duitse volk 

tot indirect zelfbestuur in staat stelt. Tezamen bieden deze drie stappen een goed 

overzicht van samenhang die het Duitse staatsrecht aanbrengt tussen het concept 

volkssoevereiniteit en de positie van het federale parlement. 

 

2. De historische ontwikkeling van de Duitse bondsstaat 

2.1 Van Duitse Bond tot Keizerrijk 

De Duitse staatsrechtelijke geschiedenis wordt hier niet ‘von der Antike bis zur 

Gegenwart’ beschreven. In plaats daarvan wordt die geschiedenis beschouwd 

vanaf het Congres van Wenen van 1815. Voor dit moment in de geschiedenis is 

vooral gekozen omdat er op het Congres van Wenen keuzes zijn gemaakt die in 

ieder geval gedurende de negentiende eeuw voor het Duitse staatsrecht van 

bijzonder belang zijn geweest. Omdat het Duitse staatsrecht van de negentiende 

eeuw op zijn beurt in belangrijke mate de grondslag legt voor het huidige Duitse 

staatsrecht, in het bijzonder de federale verhoudingen, is het van belang die 

keuzes te volgen vanaf het moment dat ze worden gemaakt.
2
 

 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling hier alle gebeurtenissen te beschrijven 

die relevant zijn geweest voor de Duitse staatsrechtelijke ontwikkeling. Ook 

beoogt de paragraaf niet het heden uit het verleden te construeren of om vast te 

stellen ‘wie es eigentlich gewesen ist’.
3
 Afgezien van de vraag of dat laatste 

überhaupt mogelijk is, is het doel hier om inzicht te krijgen in de 

staatsrechtelijke keuzes die in het verleden zijn gemaakt en daarmee in de 

achtergrond van de positie van de Bondsdag. In het verleden gemaakte keuzes 

zijn wellicht niet dwingend voor het heden, maar omdat ze vaak niet ongedaan 

gemaakt worden kan bestudering ervan inzicht verschaffen. Hieronder wordt 

vooral de oorsprong van de belangrijkste staatsrechtelijke keuzes met betrekking 

tot de onderwerpen federalisme en soevereiniteit getraceerd. 

 Die twee onderwerpen sluiten meteen ook goed aan bij de twee strijdpunten 

die in de Duitse negentiende-eeuwse geschiedenis staatsrechtelijk gezien het 

meest van belang waren. Die strijdpunten betreffen de keuze van de grondslag 

van het overheidsgezag en de vraag naar de ‘omvang’ van de te vormen Duitse 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2  Een tweede reden die hier genoemd kan worden is dat de verschillende staten pas in de 

vroege negentiende eeuw ‘staten’ in moderne zin werden. 
3  Vgl. G.J.M. van Wissen, Afstamming of geboortegrond? (oratie UvA Amsterdam), 

Amsterdam: Vossiuspers AUP 2000, p. 6. 
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staat. Beide waren van invloed op de wijze waarop de unificatie van Duitsland 

tot stand is gekomen. Ten aanzien van de soevereiniteitsvraag stonden ‘de vorst’ 

en ‘het volk’ tegenover elkaar als potentiële gezagsdragers. Wat betreft de 

omvang van de te vormen Duitse staat waren dat de aanhangers van de ‘groot-

Duitse oplossing’ en die van de ‘klein-Duitse oplossing’. Volgens de eerste 

opvatting hoorde Oostenrijk wel bij de op te richten Duitse staat, terwijl het dat 

volgens de tweede opvatting niet deed. Het onderscheid is vooral staatsrechtelijk 

van belang omdat hierin de vraag wie er precies ‘het volk’ van de Duitse staat 

zou zijn naar voren komt. Een tweede, en destijds concreter spelende reden is 

dat het Keizerrijk Oostenrijk meer omvatte dan enkel ‘Duitse’ onderdanen. Als 

de Oostenrijkse Duitsers onder de op te richten Duitse staat zouden vallen, zou 

het ofwel staatsrechtelijk drastisch moeten hervormen of veel grondgebied (en 

onderdanen) kwijtraken. Oostenrijk stond lijnrecht tegenover Pruisen, dat de 

andere kandidaat was voor hegemonie over de Duitse landen (en onderdanen).
4
  

 Opvallend is met name dat, in ieder geval tot halverwege de negentiende 

eeuw, van ‘volkse’ zijde meer nationale eenheid gewild leek te worden dan van 

‘monarchale’ zijde. Waarschijnlijk omdat ‘het volk’ minder te verliezen had dan 

de vorsten en prinsen. Ook kan het iets te maken hebben met het nationalisme 

dat in de negentiende eeuw in burgerlijke of maatschappelijke kring breed post 

vatte.
5
 Hoe dan ook impliceerde een keuze voor het volkse element als 

gezagsdrager in die periode eerder de optuiging van een nationale (bonds)staat 

dan een keuze voor het monarchale element. 

 Tijdens de politieke onderhandelingen die tezamen het ‘Congres van 

Wenen’ worden genoemd, werd de indeling van de Europese landkaart 

fundamenteel ter discussie gesteld.
6
 De Weense Slotakte van 1820 bepaalde 

uiteindelijk dat de Duitse Bond werd opgericht, op monarchale grondslag.
7
 Dit 

betekende dat de Duitse landen in een statenbond werden verenigd, waarin het 

gezag bij alle respectievelijke prinsen of vorsten lag. Volkssoevereiniteit was 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4  S. Haffner, The Ailing Empire: Germany from Bismarck to Hitler, New York: Fromm 

International Publishing Corporation 1989 (Von Bismark zu Hitler 1987, vertaald door J. 

Steinberg), p. 23. 
5  Zie over het negentiende-eeuwse nationalisme en de vorming van de idee van de 

‘Duitser’ o.a. J.T. Leersen, De bronnen van het vaderland: taal, literatuur en de 

afbakening van Nederland, 1806-1890, Nijmegen: Vantilt 2006. 
6  Over politieke onderhandelingen over de herindeling van de Europese landkaart, zie A. 

Zamoyski, The Rites of Peace. The Fall of Napoleon & the Congress of Vienna, Londen, 

New York, Toronto en Sydney: Harper Perennial 2007. 
7  D. Willoweit, Deutsche Verfassungsgeschichte: Vom Frankreich bis zur 

Wiedervereinigung Deutschlands: Ein Studienbuch, München: Hart Publishing en Verlag 

CH Beck 2001, p. 248; F. Wittreck, ‘Parliamentary Law. The German Experience’ in: 

K.S. Ziegler, D. Baranger & A.W. Bradley, Constitutionalism and the Role of 

Parliaments, Oregon: Oxford and Portland 2007, p. 58. 
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daarmee uitgesloten.
8
 Doordat dezelfde Akte echter bepaalde dat de Duitse 

staten ‘Landständische Verfassungen’ in het leven moesten roepen, was strikt 

monarchale autocratie toch uitgesloten. Er moest worden samengewerkt met 

Landstände, waarmee ouderwetse standenvergaderingen bedoeld leken te 

worden.
9
 

 Landstände, noch neuständische Vertretungen waren echter parlementen 

zoals we die nu gewend zijn. Ze waren allerminst vrij de eigen zaken te regelen, 

om zelf te bepalen wanneer ze vergaderden of zelfs maar om de eigen voorzitter 

te kiezen. Ze kunnen dan ook het beste worden gezien als organen die uit 

rechtsstatelijke motieven in het leven zijn geroepen om ingrepen in de 

vrijheidssfeer van de burgerlijke maatschappij door het monarchale apparaat te 

beperken.
10

 In deze mengeling van vorstensoevereiniteit en volkssoevereiniteit, 

die doorgaans wordt aangeduid met de term Konstitutionalismus (niet te 

verwarren met constitutionalisme), overheerste het monarchale element dus 

zonder meer.
11

 

 De Duitse Bond heeft vanaf zijn oprichting tegenstanders gehad in de 

‘Duitse nationale beweging’. Deze beweging was, geïnspireerd door en 

afgunstig op Napoleons successen, tijdens de Franse bezetting ontstaan en 

streefde een nationale democratische staat na, waarin alle Duitsers verenigd 

zouden zijn.
12

 Oostenrijk en Pruisen, met afstand de twee belangrijkste Duitse 

vorstendommen, zagen echter niets in volkssoevereiniteit of in democratische 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8  Opmerkelijk en innerlijk tegenstrijdig aan deze statenbond lijkt te zijn dat de leden 

weliswaar soeverein waren, maar de Bond desondanks werd gezien als een ‘onophefbare 

Unie’ waaruit uittreding niet mogelijk was, terwijl de Bondsvergadering, het confederale 

orgaan, besloot bij gewone meerderheid. Forsyth, Unions of States, p. 47-52. 
9  Niet alle leden van de bond hielden zich strikt aan de afspraken. Enkele, met name Zuid-

Duitse staten kenden in plaats van Landstände volksvertegenwoordigingen in moderne 

zin. Die werden destijds neuständische Vertretungen genoemd. Wittreck, ‘Parliamentary 

Law’, p. 58-63. 
10  C. Schönberger, Das Parlament im Anstaltsstaat. Zur Theorie parlamentarischer 

Repräsentation in der Staatsrechtslehre des Kaiserreiches (1871-1918), Frankfurt am 

Main: Vittori Klostermann 1997, p. 79. Vgl. p. 320. De dominantie van de verschillende 

Duitse prinsen blijkt verder onder meer eruit dat de parlementariërs soms niet hun eigen 

zitplaats mochten kiezen (ter voorkoming van fractievorming) en dat her en der een 

verbod op applaus gold. Verder hadden de meeste negentiende-eeuwse Duitse 

parlementen geen recht van wetgevingsinitiatief, terwijl het recht om de prins te vragen 

een wet in te dienen, de Gesetzespetition, veelal niet werkte. Wittreck, ‘Parliamentary 

Law’, p. 58-74. 
11  Wittreck, ‘Parliamentary Law’, p. 56-58. Vgl. J. Ipsen, ‘Constitutional Review of Laws’ 

in: C. Starck (red.), Main Principles of the German Basic Law: The Contributions of the 

Federal Republic of Germany to the First World Congress of the International 

Association of Constitutional Law, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 1983, p. 

108. 
12  Haffner, The Ailing Empire, p. 12 en p. 14. 
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staatsvormen en werkten samen in de onderdrukking van de nationale 

beweging.
13

  

 Ook dat kon echter niet verhinderen dat de beweging in 1848 zijn kans 

schoon zag en de revolutie uitriep. Deze Maartrevolutie leidde tot het opstellen 

van de Paulskircheverfassung, die weliswaar nooit in werking is getreden, maar 

wel als inspiratiebron heeft gediend voor latere Duitse constitutionele 

documenten, zoals de grondwet van de Republiek Weimar.
14

 De grondwet zou 

enerzijds een op volkssoevereiniteit gebaseerde bondsstaat in het leven hebben 

geroepen, maar anderzijds niet geheel afscheid genomen hebben van het 

monarchale element.
15

 Deze trouw aan bestaande grondstructuren is tot op 

zekere hoogte ook terug te vinden in de grondwet van het Keizerrijk. 

 De in de Paulskirche verzamelde revolutionairen waren in meerderheid 

unitair-nationaal georiënteerd, maar durfden of wilden de Landen niet 

afschaffen, wellicht vanwege de sterke positie die de (ambtelijke apparaten van 

de) staten hadden. Daarom werd gekozen voor de executief-federale structuur, 

die sindsdien een belangrijk kenmerk is geweest van de verschillende Duitse 

grondwetten.
16

 Verder bepaalde het voorstel dat de Rijksdag zou bestaan uit een 

Staatenhaus en een Volkshaus (§ 85 Frankfurter Reichsverfassung). Het 

Staatenhaus zou, als vertegenwoordiger van de staten, per staat voor de helft 

door de regering en voor de helft door de volksvertegenwoordiging ervan 

worden samengesteld (§ 86 jo. 88). Het was daarmee een hybride vorm van het 

‘bondsraadmodel’ en het ‘senaatsmodel’.
17

 Het Volkshaus zou bestaan uit 

vertegenwoordigers van het Duitse volk (§ 93). Naast deze twee organen zou 

een Rijksregering functioneren, die zou bestaan uit een onschendbare Keizer en 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

13  Haffner, The Ailing Empire, p. 17. 
14  P. Badura, Staatsrecht: Systematische Erläuterungen des Grundgesetzes, München: Hart 

Publishing en Verlag CH Beck 2003, p. 36. Zie verder H. Laufer & U. Münch, Das 

föderative System der Bundesrepublik Deutschland, Opladen: Leske & Budrich 1998, p. 

48. Vgl. G. Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland: Pfadabhängigkeit 

und Wandel, Discussion paper 02/2, Max-Plack-Institut für Gesellschaftsforschung. Zie 

over het mislukken van de revolutie nader Haffner, The Ailing Empire, p. 17-18. 
15  De bepaling van de territoriale omvang van de op te richten staat leidde tot nogal wat 

discussie. Uiteindelijk werd besloten dat de staat zich op het grondgebied van de Duitse 

Bond zou constitueren. Dit betekende dat de Habsburgse monarchie opgesplitst zou 

moeten worden, aangezien alleen Oostenrijk deel uitmaakte van die Bond. Laufer & 

Münch, Das föderative System, p. 46-48. Zie over volkssoevereiniteit en de 

Paulskircheverfassung ook Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 226 

e.v. 
16  Onder executief federalisme wordt hier verstaan het overwegend door de federale 

overheid vaststellen van de wetten, terwijl die overwegend door de lidstaten worden 

uitgevoerd. Vgl. Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 26-27 en p. 

29-31. 
17  Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 31. Het bondsraadmodel houdt 

in dat het federale inspraakorgaan bestaat uit ministers van de Landen; het senaatsmodel 

houdt in dat het bestaat uit volksvertegenwoordigers. 
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voor hem verantwoordelijke ministers (§ 73 jo. 74). Onder meer § 80 maakte 

duidelijk dat de Keizer, die Kaiser der Deutschen (§ 70) zou gaan heten, zijn 

bevoegdheden aan de grondwet en dus aan het volk zou ontlenen.
18

 

 Door het mislukken van de Maartrevolutie zou het Konstitutionalismus tot 

1917 voortbestaan. Ook betekende het dat de nationale eenheid niet door vrije 

wilsbeschikking van het Duitse volk bewerkstelligd zou worden, maar op 

militaire wijze door Pruisen.
19

 De strijd om de Duitse eenheid werd daarmee, 

evenals die over de vraag naar de omvang van de op te richten Duitse staat, 

uiteindelijk beslecht op het slagveld. De eerste stap hiertoe werd gezet in 1866, 

toen Pruisen na een beweerdelijk onrechtmatige inval in Holstein met name 

Oostenrijk militair versloeg bij Königgrätz, vervolgens de Duitse Bond ophief 

en de Noord-Duitse Bond oprichtte.
20

 Deze bond was een bondsstaat waarin de 

Noord-Duitse vorstendommen onder Pruisische hegemonie waren verenigd en 

waaraan Oostenrijk geen deel mocht nemen. Daarmee was de weg bijna 

vrijgemaakt voor een ‘klein-Duitse’ nationale staat op monarchale grondslag.
21

  

 De tweede en definitieve stap was de Frans-Duitse oorlog van 1871, die 

onder Pruisische aanvoering bijzonder snel werd gewonnen en leidde tot de 

onderhandeling over de oprichting van het Duitse Rijk.
22

 Doordat dit Rijk zich, 

evenals de Noord-Duitse Bond die zijn voorloper was, vestigde op monarchale 

grondslag, mocht de Duitse eenwording uiteindelijk ‘niet worden voltrokken 

door degenen die haar eigenlijk wensten – de liberale partijen en parlementariërs 

– maar uitsluitend door degenen die haar eigenlijk niet wensten, de Zuidduitse 

monarchen.’
23

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

18  Zie hierover uitgebreider Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 230. 
19  Badura, Staatsrecht, p. 36. Na het neerslaan van Maartrevolutie werd in Pruisen een 

geoctrooieerde grondwet uitgegeven, die heeft gegolden tot de Novemberrevolutie van 

1918. Haffner, The Ailing Empire, p. 28. 
20  Zie voor de (juridische) toedracht en gevolgen van de oorlog nader Willoweit, Deutsche 

Verfassungsgeschichte, p. 273-274 en Haffner, The Ailing Empire, p. 29. 
21  Badura, Staatsrecht, p. 37-38. Vgl. H. Brandt, Der lange Weg in die demokratische 

Moderne. Deutsche Verfassungsgeschichte von 1800 bis 1945, Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1998, p. 132. 
22  Zie S. Haffner, ‘Bismarcks stichting van het Rijk’ (Bismarcks Reichsgründung 1985, 

vertaald door R. van Hengel), in: H. Smeets (red.), Het Duitse onvermogen. Opstellen 

over geschiedenis, Amsterdam: De Balie 1988, p. 45-52, Willoweit, Deutsche 

Verfassungsgeschichte, p. 289-290 en P. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches 

deel I: Das Verfassungs- und Militärrecht, Berlijn en Leipzig: Verlag von Guttentag 

1880, p. 28-29. p. 49-52.  
23   Haffner, ‘Bismarcks stichting van het Rijk’, p. 44-45. Haffner stelt over de 

keizerskroning van de Pruisische koning: ‘Die schijnbaar slechts uiterlijke, zuiver 

symbolische handeling (…) was de eigenlijk geniale truc van Bismarck: daarmee gaf hij 

de liberalen, die in die tijd immers tegelijkertijd romantici waren, dat waarvan ze sinds 

1845 hadden gedroomd; en toch sloot hij juist daarmee de weg af naar hun eigenlijke 

verzwegen doel, namelijk de burgerlijk-parlementaire nationale staat. Want er was niets 
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 De vraag naar de juiste staatsrechtelijke typering van het Duitse Rijk heeft 

aanleiding gegeven tot één van de meest belangwekkende historische debatten 

over het onderwerp (con)federalisme. De hoofdstroom in dit debat lijkt te zijn 

geweest dat het Rijk een bondsstaat was en dat een bondsstaat een bepaald type 

nationale staat was. Daarmee onderscheidde het Rijk zich theoretisch van de 

Duitse Bond, die immers een statenbond was.
24

 Omdat de grondslag van het 

Rijk evenwel een monarchale was, leverde dat de merkwaardige situatie op dat 

de verschillende vorsten ogenschijnlijk soeverein waren, terwijl Pruisen in 

zowel de Bondsraad als in het unitaire Rijksgezag zeer dominant was. Voor 

zover er dus al sprake was van een bondsstaat, lijkt dat een ‘asymmetrische 

federatie’ te zijn geweest.
25

 Forsyth spreekt in dit verband dan ook van 

‘hegemonie’ als staatkundig model.
26

 Complicerend is bovendien dat het 

Keizerrijk het midden hield tussen democratische eenheid en monarchale 

diversiteit. De Rijksdag vertegenwoordigde namelijk het gehele Duitse volk, 

terwijl de Bondsraad een overwegend monarchaal-Landständische grondslag 

had.
27

 

 Staatsrechtelijk kwam de hegemonie van Pruisen het meest tot uiting in de 

positie van de Keizer, de Rijkskanselier en de Bondsraad. Hoewel het Rijk een 

soevereine creatie van verschillende vorsten was, bepaalde de Verfassung des 

Deutschen Reiches van 1871 namelijk dat het ‘presidium’ over de Bond 

toekwam aan de Pruisische koning, die de titel ‘Duitse Keizer’ zou voeren.
28

 De 

Rijkskanselier, die door hem werd benoemd en ontslagen, was het 

Rijksregeringsorgaan dat in het centrum van het functioneren van het Rijk stond. 

Zo zat hij de Bondsraad voor, riep hij die feitelijk bijeen en tekende hij wetten 

en besluiten in naam van de Keizer.
29

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

monarchaal-feodaler dan het middeleeuwse idee van Keizer en Rijk.’ Haffner, 

‘Bismarcks stichting van het Rijk’, p. 53. 
24  In hoofdstuk 6 wordt uitvoerig ingegaan op de politiek-theoretische aspecten van dit 

debat. 
25  De term ‘asymmetrische federatie’ is ontleend aan N. Dorsen e.a., Comparative 

Constitutionalism. Cases and Materials, St. Paul, Minnesota: Thomson West 2003, p. 

375. Daarin wordt de term gebruikt om Canada te typeren. 
26  Forsyth, Unions of States, o.a. p. 204-209. 
27  Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 34. 
28  Art. 11, eerste zin Reichsverfassung luidt ‘Das Präsidium des Bundes steht dem Könige 

von Preußen zu, welcher den Namen Deutscher Kaiser führt.’ De taken van de Keizer 

bestonden vooral uit het internationaal(rechtelijk) vertegenwoordigen van het Rijk (art. 

11), het voeren van het opperbevel over het leger en de marine (53 jo. 63; volgens Laufer 

en Münch was een uitzondering hierop dat het Beierse leger in vredestijd onder de 

Beierse koning viel), het ondertekenen van Rijkswetten en -besluiten (art. 17), het 

benoemen en ontslaan van Rijksambtenaren (art. 18), het bijeenroepen, verdagen en 

sluiten van de Rijksdag en de Bondsraad (art. 12). Zie ook Laufer & Münch, Das 

föderative System, p. 53. 
29  Art. 15 en 17 Verfassung des Deutschen Reiches en Laufer & Münch, Das föderative 

System, p. 52-53. 
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 De Bondsraad lijkt door Bismarck vooral te zijn bedoeld als orgaan dat 

‘parlementarisering’ van de Rijksregering moest voorkomen. De regering kwam 

volgens hem voort uit de bond tussen de Duitse vorsten en niet uit het 

democratisch gekozen parlement.
30

 Van veel eigenstandigheid van die vorsten 

was ook in de Bondsraad echter geen sprake omdat Pruisen ook hierin, vanwege 

zijn zeer grote omvang, erg dominant was.
31

 Soevereiniteit genoten de 

verschillende vorsten vooral binnen de eigen staat, aangezien de Rijksgrondwet 

de interne staatsorganisatie van zijn leden vrijliet. Enige zelfstandigheid genoten 

zij bovendien bij de uitvoering van Rijkswetten, aangezien het Keizerrijk het 

executief federalisme van het Paulskirche-ontwerp had overgenomen.
32

  

 De Rijksdag, die het enige andere Rijksorgaan was, had in de constellatie 

van het Duitse Rijk van 1871 een betrekkelijk merkwaardige positie. Aan de ene 

kant leek het, net als de Ländstände, een orgaan te zijn dat voornamelijk de 

belangen van de burgers tegenover de vorsten moest verdedigen. Het mocht 

bijvoorbeeld niet zonder toestemming van de Keizer vergaderen en had geen 

invloed op de benoeming van de Rijksregering.
33

 Laband meende zelfs dat ‘het 

volk’ als zodanig juridisch niet bestond en dus ook geen juridische wil kon 

hebben.
34

 Aan de andere kant bepaalde art. 29 Rijksgrondwet dat de leden van 

de Rijksdag het Duitse volk vertegenwoordigden en dat zij door dat volk 

rechtstreeks in algemene en gelijke verkiezingen werden gekozen. Het algemeen 

mannenkiesrecht was voor de tijd zeer modern en deed eerder denken aan een 

Frans-revolutionair parlement dan aan een standenvergadering. Bovendien had 

het parlement het recht van wetgevingsinitiatief en het budgetrecht en was de 

Rijkskanselier aan dit orgaan politieke verantwoording verschuldigd.
35

  

 De Rijksdag was daarmee een enigszins eigenstandig, unitair-democratisch 

element in een anderszins monarchaal en vooral pluriform staatsverband. 

Conceptueel is dat merkwaardig omdat niet meteen duidelijk is dat er een 

nationale volksvertegenwoordiging moest zijn. Laufer en Münch concluderen 

dat de positie van de Rijksdag een zwakke was en moet worden gezien als een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

30  Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 32-33 en p. 40-43.  
31  Pruisen regeerde over 65% van het totale grondgebied van het Rijk en over 62% van alle 

onderdanen. Het had daarom in de Bondsraad 17 van de 58 stemmen. Die stemmen 

werden bovendien verplicht en bloc uitgebracht. Laufer & Münch, Das föderative 

System, p. 50-54. Zie ook art. 6 Verfassung des Deutschen Reiches.  
32  Zie o.a. Laufer & Münch, Das föderative System, p. 53. 
33  P. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. Band I, Tübingen: Verlag von J.C.B. 

Mohr 1911, p. 232 en p. 342. 
34  Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 296-299 en Schönberger, Das 

Parlament im Anstaltsstaat, p. 170 e.v. Zie ook Wittreck, ‘Parliamentary Law’.  
35  Laufer & Münch, Das föderative System, p. 51-54, Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen 

Reiches, p. 193-201 en art. 69 Rijksgrondwet. De Rijksdag kon weliswaar politieke 

verantwoordelijkheid van de Kanselier afdwingen, maar was evenwel niet bevoegd hem 

heen te zenden. Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 122.  
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concessie aan de nationale en democratische wensen van de burgerij.
36

 

Lehmbruch zoekt het meer in de richting van de sterke institutionele continuïteit 

die Duitsland sinds de oprichting van het Heilige Roomse Rijk heeft gekend. De 

figuren ‘Rijksdag’ en ‘Keizer’ waren er simpelweg al en konden eenvoudig 

hergebruikt worden.
37

 Hoe dan ook zou de Rijksdag zijn positie in de loop der 

tijd weten te versterken en zou hij zich steeds meer als politiek tegenwicht 

tegenover de regering opstellen.
38

 Het Keizerrijk kende daarmee, en met de 

uitvaardiging van een groot aantal federale wetten, een democratiserende en 

unificerende tendens.
39

 

 

2.2 De Republiek van Weimar  

Het Duitse Keizerrijk heeft nog geen vijftig jaar bestaan. Het verlies van de 

Eerste Wereldoorlog was desastreus voor het gezag van de Keizer en had grote 

gevolgen voor het Duitse staatsrecht. Toen in 1918 duidelijk werd dat de oorlog 

niet meer gewonnen kon worden leidde dat, onder meer na aandringen van de 

legerleiding en de reële dreiging van volksopstand in de hoofdstad, tot de 

‘vrijwillige’ abdicatie door Keizer Wilhelm II, die in brede kring 

verantwoordelijk werd gehouden voor het uitbreken en het verloop van de 

oorlog. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor de Republiek van Weimar, die 

in 1919 formeel werd geconstitueerd.
40

  

 De proclamatie van de republiek is hier van bijzonder belang omdat die de 

definitieve vestiging betekende van het op volkssoevereiniteit gebaseerde 

‘unitair federalisme’.
41

 Dit concept is principieel unitair van aard en beschouwt 

de grondwet als vrije wilsbeschikking van het nationale volk. De Landen zijn 

hierin hooguit niet-soevereine staten. Federalisme is in deze optiek dus niet 

langer een ‘voorpositief wezenskenmerk’ van de staat, maar slechts nog een, op 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

36  Laufer & Münch, Das föderative System, p. 51-53. 
37  Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 23. 
38  Laufer & Münch, Das föderative System, p. 51-53. Vgl. Van den Driessche, Politieke 

ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 122. 
39  Federale diversiteit werd in Duitsland vanaf ca. 1848 pejoratief gelijkgesteld met 

Kleinstaaterei of Partikuralismus. Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat 

Deutschland, p. 38-39. 
40  Voor een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen, zie o.a. Willoweit, Deutsche 

Verfassungsgeschichte, p. 316-321 en Laufer & Münch, Das föderative System, p. 59 e.v. 

Zie ook Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 268. 
41  Maar zie ook Unruh en Laufer & Münch, die de Weimarer Reichsverfassung executief-

federalistisch duiden. Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 313-316 en 

Laufer & Münch, Das föderative System, p. 61. Het verschil tussen beide 

federalismetermen lijkt een verschil in invalshoek te zijn. De term unitair federalisme ziet 

vooral op de unitaire grondslag van de bondsstaat. 
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het motief van verticale machtenscheiding gebaseerde, organisatievorm.
42

 

Hoewel de Republiek van Weimar dus een breuk met het verleden betekende, 

kende die in institutionele zin vooral veel continuïteit. De Weimarer 

Reichsverfassung (WRV) heeft veel invloed gehad op het huidige Duitse 

staatsrecht.
43

 

 Tijdens de debatten die voorafgingen aan de WRV werd in brede kring de 

vestiging van de gedecentraliseerde eenheidsstaat bepleit, onder meer vanuit de 

gedachte dat het volk zich eerst in een dergelijke staat politiek vrij kon 

organiseren. Dat een dergelijke staat er toch niet is gekomen lag met name aan 

sterke weerstand van staten als Pruisen.
44

 In plaats daarvan schiep de WRV de 

meest unitaire bondsstaat uit de Duitse geschiedenis. Daarin werd de Pruisische 

hegemonie opgeheven en vervangen door een krachtig centraal gezag.  

 De dominantie van het ‘centrum’ blijkt onder meer uit de sterke uitbreiding 

van de federale wetgevingsbevoegdheden die de WRV bracht.
45

 Ook is die 

zichtbaar in de wetgevings- en grondwetswijzigingsprocedure waarin de 

Rijksraad (de opvolger van de Bondsraad), ex art. 74 en 76 WRV slechts een 

suspensief veto had. Bij grondwetswijziging kon de Rijksraad weliswaar een 

referendum eisen, maar ook dat was wezenlijk unitair van aard. Zo’n 

referendum zou namelijk het nationale volk vragen de impasse tussen de 

Rijksdag en de Rijksraad te doorbreken.
46

 Een derde ‘unitariserende’ maatregel 

was de invoering van een sterk inhoudelijke homogeniteitsregel. Art. 17 WRV 

schreef aan de Landen onder meer de evenredige vertegenwoordiging, het 

(algemene) vrouwenkiesrecht en het parlementaire stelsel voor.
47

 Het 

federalismeconcept van de WRV is daarmee vooral een functionalistisch begrip, 

dat ziet op de verdeling van bevoegdheden in de staat en niet op de grondslag 

van de staat als zodanig. De bondsstaat werd principieel gezien als een geheel, 

waarbinnen de delen inspraak hadden op het centrale niveau en waarbinnen zij 

in belangrijke mate beschikten over eigen (uitvoerings)bevoegdheden.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

42  Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 259-290 en p. 312-316. Vgl. 

Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 50 e.v. en Brandt, Der lange 

Weg in die demokratische Moderne, p. 181. 
43  Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 121. 
44  Laufer & Münch, Das föderative System, p. 59 e.v. en Unruh, Der Verfassungsbegriff des 

Grundgesetzes, p. 312-313. Vgl. Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, 

p. 51. 
45  Brandt, Der lange Weg in die demokratische Moderne, p. 181. Vgl. art. 4 van de 

grondwet van het Keizerrijk met art. 6-11 WRV. 
46  Een belangrijke vernieuwing in de Rijksraad was tevens dat de stemmen niet langer en 

bloc uitgebracht hoefden te worden en dat de helft van de Pruisische stemmen 

uitgebracht zou worden door de vertegenwoordigers van de Pruisische provincies. Laufer 

& Münch, Das föderative System, p. 62-63 Vgl. Unruh, Der Verfassungsbegriff des 

Grundgesetzes, p. 276-278. Het overrulen van het suspensieve veto van de Rijksraad 

vergde volgens art. 74 en 76 WRV een tweederdemeerderheid van de Rijksdag. Vgl. 

Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 53. 
47  Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 315. 
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 De positie van de Rijksdag was onder de WRV begrijpelijkerwijze veel 

sterker dan in het Keizerrijk.
48

 Zo mocht hij voortaan zelf beslissen wanneer hij 

vergaderde, waren individuele ministers voortaan van zijn vertrouwen 

afhankelijk en was hij zelfs formeel het orgaan dat de Rijkswetten vaststelde.
49

 

Meer in zijn algemeenheid ontstond onder de WRV het leerstuk van de 

Legitimationskette. Dit is een voor het huidige Duitse staatsrecht wezenlijk 

leerstuk, dat duidelijk maakt welke hoge democratische eisen volkssoevereiniteit 

stelt aan de inrichting van een staat. Het volk moet niet alleen soeverein over de 

rechtsorde zijn door zelf de grondwet te scheppen, ook moet het soeverein in de 

rechtsorde zijn, doordat al het geldende recht op hem terug te voeren moet 

zijn.
50

  

 Toch was het parlement niet zonder meer dominant op het federale niveau. 

De Rijkspresident werd evenzeer rechtstreeks gekozen en stond in een 

dualistische verhouding ten opzichte van de Rijksdag. Het parlement kon 

ministers dan wel heenzenden, alleen de Rijkspresident kon hen benoemen.
51

 De 

Rijksdag stelde bovendien weliswaar formeel de wetten vast, maar onderdeel 

van de wetgevingsprocedure was ook de inspraak van de Rijksraad en van de 

Rijkspresident. De laatste kon zelfs een referendum over hem onwelgevallige 

wetsvoorstellen uitschrijven, terwijl hij bovendien bevoegd was de Rijksdag te 

ontbinden.
52

 Al met al functioneerde het soevereine volk in de Republiek van 

Weimar dus als ultieme scheidsrechter tussen de verschillende staatsorganen, die 

in een deels presidentiële, deels parlementaire verhouding ten opzichte van 

elkaar stonden. 

 Erg lang heeft de Republiek van Weimar evenwel niet (goed) 

gefunctioneerd. Al sinds 1920 was er in de Rijksdag geen ‘verfassungsloyale’ 

meerderheid meer.
53

 Eerst werd de nationale eenheid bedreigd tijdens de ‘Ruhr-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

48  In zekere zin nam de Rijksdag het legitimatiestokje over van de Bondsraad, die ten 

gunste van het parlement meer op de achtergrond werd geplaatst. Laufer & Münch, Das 

föderative System, p. 59. 
49  Daarnaast kreeg het o.m. het enquêterecht. Art. 34, 34, 54 en 68 VRW. Zie ook Brandt, 

Der lange Weg in die demokratische Moderne, p. 179. 
50  In de Legitimationskette werd onder meer de ‘verknoping’ van democratie en 

volkssoevereiniteit gezien. Unruh spreekt in dit verband van een Doppelcharakter van 

volkssoevereiniteit. Het onderscheid tussen soevereiniteit over rechtsorde en 

soevereiniteit in de rechtsorde is hier aan hem ontleend. Unruh, Der Verfassungsbegriff 

des Grundgesetzes, p. 266 en p. 285-286.  
51  Art. 53 WRV. Zie ook Brandt, Der lange Weg in die demokratische Moderne, p. 179. 

Vgl. Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 122-123. 
52  Resp. 73 en 25 WRV. De gedachte hierachter was het voorkomen van 

‘parlementsabsolutisme’, dat men meende aan te treffen in het Amerikaanse model. 

Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 289-290 en Brandt, Der lange Weg 

in die demokratische Moderne, p. 180. 
53  Volgens Brandt is de meerderheid van Linksliberalen, Zentrum en Socialdemokratie van 

78,1 % die de Republiek van Weimar in het leven riep zonder meer een unicum in de 

Duitse parlementaire geschiedenis. Brandt, Der lange Weg in die demokratische 
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oorlog’, tijdens welke verschillende Landen zich, na lokale staatsgrepen 

dreigden los te maken uit het Rijksverband.
54

 Daarna raakte de Republiek, ten 

gevolge van de economische crisis van de jaren 1930 en de opkomst van de 

NSDAP, in toenemende mate onbestuurbaar. Te midden van deze problemen 

werd naar een uitweg gezocht, die men in januari 1933 gevonden dacht te 

hebben in de benoeming van Hitler tot Rijkskanselier.
55

 Deze benoeming 

betekende echter meteen ook het materiële einde van de Republiek. Door middel 

van een presidentiële noodverordening en een machtigingswet (het 

Ermächtigungsgesetz) liet hij belangrijke grondwettelijke bepalingen buiten 

werking stellen en de wetgevende bevoegdheid aan de regering overdragen. 

Hoewel de WRV formeel van kracht bleef, werd Duitsland materieel 

omgevormd tot een dictatoriale eenheidsstaat.
56

 Twaalf jaar later verloor het met 

de onvoorwaardelijke capitulatie op 8 mei 1945 zijn statelijkheid en werden alle 

overheidsfuncties uitgeoefend door de geallieerde bezettingsmacht.
57

 

 

2.3 Het Grundgesetz en de hereniging 

Na de Tweede Wereldoorlog moest de interne staatsstructuur van Duitsland 

opnieuw worden opgebouwd. Daarbij leek de gedachte van Duitsland als 

gedecentraliseerde eenheidsstaat opnieuw een breed gedragen idee te zijn.
58

 

Populair of niet, het idee werd in ieder geval geblokkeerd door de drie westelijke 

geallieerden. In plaats daarvan richtten ze op hun gebied opnieuw Landen op, 

waarbij Pruisen opgeheven werd verklaard, en zetten ze een proces in werking 

dat moest leiden tot een (West-)Duitse bondsstaat.
59

 De minister-presidenten van 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Moderne, p. 178-182. Vgl. S. Haffner, ‘Hitlers machtsovername’ (Hitlers 

Machtergreifung 1985, vertaald door R. van Hengel), in: H. Smeets (red.), Het Duitse 

onvermogen. Opstellen over geschiedenis, Amsterdam: De Balie 1988, p. 133-134. 
54  Zie hierover nader resp. Haffner, ‘Hitlers machtsovername’, p. 135 en S. Haffner, 

‘Gustav Stresemann: een Duitse realist’ (Gustav Stresemann 1985, vertaald door R. van 

Hengel). in: H. Smeets (red.), Het Duitse onvermogen. Opstellen over geschiedenis, 

Amsterdam: De Balie 1988, p. 120-121. 
55  M.C. Burkens/P.P.T Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, in: L. Prakke & 

C.A.J.M. Kortmann (red.), Het staatsrecht van de landen van de Europese Unie, 

Deventer: Kluwer 2009, p. 129. Vgl. Haffner, ‘Gustav Stresemann’, p. 121. Haffner, 

‘Hitlers machtsovername’, p. 136-137. 
56  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 129 en Lehmbruch, Der 

unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 25 en p. 58. Vgl. Unruh, Der Verfassungsbegriff 

des Grundgesetzes, p. 260. 
57  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 129. Vgl. Lehmbruch, Der 

unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 25. 
58  Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 6-10, 25-26 en p. 58-59. 

Laufer & Münch, Das föderative System, p. 70-77. 
59  Badura, Staatsrecht, p. 42-43. Vgl. Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat 

Deutschland, p. 6-10, p. 25-26 en p. 58-59 en F. Venter, Constitutional Comparison: 
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de ‘Westelijke’ Landen kregen de opdracht een grondwetgevende vergadering 

bijeen te roepen. Die vergadering moest een federale en democratische grondwet 

opstellen, die voldoende de bescherming van individuele rechten en vrijheden 

zou garanderen en bovendien zo goed mogelijk in staat zou zijn de ‘thans 

verbroken eenheid uiteindelijk te herwinnen’.
60

 Het nieuwe Grundgesetz (GG) 

werd aldus in 1949 voorgelegd aan de verschillende Landen, die het bijna alle 

goedkeurden.
61

 Het trad hetzelfde jaar in werking.  

 Het was uitdrukkelijk niet de bedoeling met de nieuwe grondwet het Duitse 

volk juridisch in tweeën te splitsen.
62

 De legitimatiegrondslag van het 

Grundgesetz werd dan ook gevonden in de ‘verfassungsgebende Gewalt des 

deutschen Volkes’, waaronder ook de Duitsers werden begrepen die waren 

verhinderd mee te werken aan de totstandkoming van de grondwet.
63

 Omdat het 

document evenwel primair werd gezien als een tijdelijke regeling droeg het de 

naam ‘Grundgesetz’ in plaats van het gebruikelijke ‘Verfassung’, en voorzag het 

expliciet in zijn terzijdestelling als gevolg van de hereniging van het Duitse 

volk.
64

 Complicerend hierbij was echter dat in de Oost-Duitse bezettingszone 

een paar maanden later de Verfassung der Deutschen Demokratische Republik, 

evenzeer in naam van het Duitse volk, van kracht werd.
65

 

 Deze stand van zaken leidde in de BRD en de DDR tot diametraal 

tegenovergestelde standpunten over hun onderlinge relatie. Volgens de DDR 

waren de BRD en de DDR, ieder op zijn eigen grondgebied en voor zijn eigen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Japan, Germany, Canada and South Africa as Constitutional States, Dordrecht: Kluwer 

Law International 2000, p. 65. 
60  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 130. Bedoeld werd uiteraard de 

hereniging van Duitsland. 
61  Beieren wees de tekst als enige Land af maar verklaarde zich wel aan de grondwet 

gebonden te oordelen als twee derden van de Landdagen die aannamen. Dit 

meerderheidsvereiste was overigens door de geallieerden vastgesteld. De tegenstem van 

Beieren lijkt gemotiveerd te zijn door het unitaire karakter van het GG en door de 

geallieerde afwijzing van een door Beieren gevraagd nationaal referendum over de 

voorgestelde grondwet. Laufer & Münch, Das föderative System, p. 89-91. Zie ook 

Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 130. 
62  Geen van de betrokken partijen, ook niet de Sovjet-Unie had aanvankelijk de bedoeling 

Duitsland te splitsen. Zie in dit verband o.a. G.J.M. van Wissen, Het staatsrecht van de 

DDR, Zwolle: W.E.J. Tjeenks Willink 1986, p. 4 e.v. en Burkens/Bovend’Eert, ‘De 

Bondsrepubliek Duitsland’, p. 130-131. 
63  Badura, Staatsrecht, p. 30-31. Vgl. P. King, Federalism and federation, Londen en 

Canberra: Croom Helm 1982, p. 97 e.v. 
64  Art 146 GG, dat nog steeds van kracht is, regelt dat het GG zichzelf buiten werking stelt 

‘an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in 

freier Entscheidung beschlossen worden ist.’ (curs. van mij, MD). Het voormalige art. 23 

GG voorzag bovendien in de toetreding van overige Duitse gebiedsdelen tot de BRD. 

Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 131; Van Wissen, Het 

staatsrecht van de DDR, p. 49-53. 
65  Van Wissen, Het staatsrecht van de DDR, p. 10-11; Burkens/Bovend’Eert, ‘De 

Bondsrepubliek Duitsland’, p. 130-131. 
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bevolking, de rechtsopvolgers van het teloorgegane Duitse Rijk. De BRD 

meende echter dat zij de rechtsopvolger was van het (niet ten ondergegane) 

Duitse Rijk, terwijl de ‘zogenaamde DDR’ slechts een marionet van de Sovjet-

Unie was.
66

 De verhoudingen tussen beide werden uiteindelijk in de jaren 1970 

bij verdrag geregeld.
67

 De hereniging van het Duitse volk werd uiteindelijk in 

grosso modo twee stappen bereikt door toetreding van de DDR in 1990 tot de 

BRD. Daarbij deden de vier bezettingsmachten formeel afstand van al hun 

rechten en verantwoordelijkheden over Duitsland en werd het dus weer 

werkelijk soeverein.
68

  

 De ratificatieprocedure van het Grundgesetz is al met al opmerkelijk, omdat 

het een beroep deed op het volk als grondwetsauteur, terwijl het niet werkelijk 

als zodanig heeft gehandeld. Aan de uitvaardiging heeft immers niet het gehele 

legitimatiesubject kunnen deelnemen. Bovendien was het niet dat volk zelf dat 

de constitutie heeft uitgevaardigd, maar was dat een meerderheid van de 

Westelijke Landdagen. Tot slot was het West-Duitse recht tot 1954 expliciet 

onderworpen aan het bezettingsstatuut.
69

 Het is dus feitelijk en juridisch onjuist 

te veronderstellen dat het volk zich vrijelijk en zelfstandig een grondwet 

gegeven heeft. Bovendien zou door de gevolgde procedure wel eens de indruk 

kunnen ontstaan dat het Grundgesetz gezien moet worden als een verdrag tussen 

de verschillende Landen of (deel)volkeren.
70

 

 In de Duitse literatuur wordt evenwel algemeen aanvaard dat het Duitse 

volk geldt als de auteur van het Grundgesetz en dat de grondwet niet een verdrag 

is tussen de verschillende Landen of een door de geallieerde bezettingsmachten 

geoctrooieerde regeling.
71

 Een argument hiervoor is dat als het GG een 

overeenkomst zou zijn, het dan wel heel merkwaardig zou zijn dat het dat niet 

tot uitdrukking brengt. Een ander argument is dat de legitimiteit van het GG 

gevonden kon worden in de verkiezingsuitslag voor de Bondsdag van 1949, 

waarbij de partijen die de basisprincipes van het GG ondersteunden een grote 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

66  Van Wissen, Het staatsrecht van de DDR, p. 49-53. Omdat het geldingsbereik van het 

GG in personele en ruimtelijke zin beperkt was tot West-Duitsland, werd in de BRD 

gesproken van ‘Teilidentität’ met het Duitse Rijk. Badura, Staatsrecht, p. 62. 
67  Zie hierover en over de bijzondere (en ingewikkelde) status van Berlijn met name Van 

Wissen, Het staatsrecht van de DDR, p. 123-127. Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 65-67 en 

Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 131. 
68  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 131-133; Badura, Staatsrecht, 

p. 67-73. 
69  Badura, Staatsrecht, p. 65. 
70  Zo betoogde Herzog in 1962 dat de BRD een soevereine creatie van de verschillende 

Landen was, waaraan hij de consequentie verbond dat ieder Land daaruit ook weer zou 

kunnen uittreden. G. Kisker, Kooperation im Bundesstaat. Eine Untersuchung zum 

kooperativen Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland, Tübingen: J.C.B. Mohr 

(Paul Siebeck) 1971, p. 57-58. 
71  Zie bijvoorbeeld Kisker, Kooperation im Bundesstaat, p. 57-58 en Badura, Staatsrecht, 

p. 30 en p. 81-83. 
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meerderheid behaalde.
72

 Een derde argument dat aangevoerd kan worden is dat 

het GG bij (twee derde) meerderheid aangenomen is en ook Beieren, dat 

tegenstemde, zich eraan gebonden achtte.
73

 Een vierde argument kan tot slot 

worden gevonden in de gedachte dat het volk zich bij de hereniging niet een 

nieuwe grondwet heeft gegeven en het kennelijk tevreden was met het 

voortbestaan van het Grundgesetz.
74

 Deze argumenten kunnen het feit evenwel 

niet wegnemen dat het moeilijk blijft de rechtshandeling aan te wijzen waarbij 

het volk het Grundgesetz uitgevaardigd heeft. 

 Inhoudelijk is het Grundgesetz duidelijk een reactie op de ervaringen met de 

voorgaande regimes.
75

 Hoewel er in de BRD veel juridische structuren 

overgenomen zijn van voorgaande constituties, beoogt een aantal stabiliserende 

bepalingen te voorkomen dat een ‘legale’ staatsgreep ooit nog mogelijk is. 

Hierbij kan gedacht worden aan de rechtsfiguur ‘constructieve motie van 

wantrouwen’ (art. 67 GG), de onwijzigbaarheid van de Verfassungskern (art. 79 

lid 3 GG) en aan constitutionele rechtspraak door het Bundesverfassungsgericht.
 

76
 Naast deze juridische bescherming kent het Grundgesetz een aantal artikelen 

dat bedoeld is om ook feitelijke omverwerping van de democratische ordening 

tegen te gaan. Gedacht kan daarbij worden aan art. 18, dat ziet op de 

‘verwerking’ van grondrechten, aan art. 21 lid 2, dat ziet op de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

72  Dit werd gezien als acceptatie van het GG door het Duitse volk. E. Klein, ‘The Concept 

of the Basic Law’, in: C. Starck (red.), Main Principles of the German Basic Law: The 

Contributions of the Federal Republic of Germany to the First World Congress of the 

International Association of Constitutional Law, Baden-Baden: Nomos 

Verlagsgesellschaft 1983, p. 25. 
73  De Beierse Landdag nam daartoe een declaratoir besluit. J.F. Lindner, Bayerische 

Staatsrecht. Lehrbuch, Stuttgart, München, Hannover, Berlijn, Weimar en Dresden: 

Richard Boorberg Verlag 2010, p. 39. 
74  Vgl. Laufer & Münch, Das föderative System, p. 98-107. 
75  Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 117. Haffner 

concludeert dat er in 1948 vooral veel nieuws werd bedacht en weinig werd 

gerestaureerd. S. Haffner, ‘Konrad Adenauer – De juiste man op het juiste moment’ 

(Konrad Adenauer 1985, vertaald door R. van Hengel), in: H. Smeets (red.), Het Duitse 

onvermogen. Opstellen over geschiedenis, Amsterdam: De Balie 1988, p. 161. Die 

conclusie is echter wel erg makkelijk getrokken. Het GG kent weliswaar inderdaad veel 

nieuwe juridische structuren, maar zoekt met name institutioneel ook duidelijk 

aansluiting bij het verleden. 
76  S. Magiera, ‘The Interpretation of the Basic Law’, in: C. Starck (red.), Main Principles of 

the German Basic Law: The Contributions of the Federal Republic of Germany to the 

First World Congress of the International Association of Constitutional Law, Baden-

Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 1983, p. 89 en U. Karpen, ‘Application of the Basic 

Law’, in: C. Starck (red.), Main principles of the German Basic Law: The Contributions 

of the Federal Republic of Germany to the First World Congress of the International 

Association of Constitutional Law, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 1983, p. 

82. De onwijzigbaarheid van de Verfassungskern is zelfs zo sterk dat het BVerfG 

grondwetswijzigingen die daarmee in strijd komen ongrondwettig kan verklaren. Klein, 

‘The Concept of the Basic Law’, p. 34. 
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ongrondwettigverklaring van partijen, en aan art. 21 lid 4 GG, dat iedere 

Duitser, in afwezigheid van alternatieven, het recht geeft zich te verzetten tegen 

diegenen die proberen het grondwettelijk bestel teniet te doen. 

 Deze maatregelen moeten er samen voor zorgen dat het Grundgesetz erin 

slaagt zijn basisprincipes onveranderlijk te beschermen tot de dag dat het Duitse 

volk zichzelf een andere grondwet geeft. Ironisch is dat het zo goed in deze 

opdracht slaagt dat het, zoals in het vorige hoofdstuk al leek en verderop zal 

blijken, beweerdelijk hinderlijk in de weg staat aan verdergaande Europese 

integratie. 

 

3. Duitsland als bondsstaat 

3.1 Unitair federalisme als bondsstaatconcept 

3.1.1 De grondslagen van het Duitse federale bestel 

De Duitse opvattingen over de grondslag van het Grundgesetz hebben vergaande 

consequenties voor de rechtspositie van de Landen in de BRD en de Duitse 

federalismeopvatting in zijn algemeenheid. In deze opvatting, die wel wordt 

aangeduid met unitair federalisme, is federalisme niet langer een 

wezenskenmerk van de staat, maar slechts nog een organisatieprincipe.
77

 Dit 

brengt mee dat de Landen niet soeverein zijn en hun volkeren in die zin geen 

eigen politieke identiteit bezitten. De vraag is dus wat in het Duitse federale 

bestel de status van de Landvolkeren is en wat er precies zo ‘federaal’ is aan de 

BRD.
78

 Hieronder wordt eerst uitgewerkt hoe de unitaire grondslag van de BRD 

doorwerkt in het federalismeconcept van het Grundgesetz. Daarna wordt 

uitgewerkt hoe het federale organisatieprincipe van het GG juridisch vorm heeft 

gekregen. 

 Een centraal leerstuk in het Duitse staatsrecht is dat er slechts één Duits volk 

is, dat woonachtig is in verschillende Landen. Waar art. 20 lid 2 GG stelt ‘[a]lle 

Staatsgewalt geht vom Volke aus’, ziet het op het relevante Bonds- of 

Landsvolk, terwijl beide uitsluitend bestaan uit Duitsers.
79

 Aan dit artikel wordt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

77  De auteurs van het Grundgesetz stond geen specifiek federalismeconcept voor ogen. Ze 

waren vooral pragmatisch ingesteld. Later is het Duitse federalismemodel echter op 

goede gronden gekwalificeerd als unitair federalisme. Unruh, Der Verfassungsbegriff des 

Grundgesetzes, p. 559. 
78  ‘Es gibt nicht „den“ Bundesstaat oder „das“ Bundesstaatsprinzip; es gibt nur den 

Bundesstaat in seiner konkreten Ausformung durch das Grundgesetz.’ C. Degenhart, 

Staatsrecht I: Staatsorganisationsrecht, Heidelberg: C.F. Müller 2009, p. 173.  
79  BVerfGE 85, 37 (50 en 53) (Auslanderwahlrecht I). Pieroth spreekt in dit verband van 

‘het Duitse volk in de Landen’, terwijl de preambule van het GG zelf spreekt van ‘de 

Duitsers in de Landen’, die de Duitse eenheid vervolmaakt hebben. H.D. Jarass & B. 
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deels voldaan doordat het Duitse volk als geheel het Bondsoverheidsgezag 

legitimeert, en deels doordat de (uit Duitsers bestaande) Landsvolkeren het 

overheidsgezag in hun eigen Land legitimeren. Waar echter zonder meer 

duidelijk is dat het Duitse volk als geheel soeverein is, kent het antwoord op de 

vraag of de Landvolkeren dat ook als deelvolk zijn, een zeer genuanceerd 

antwoord, dat er uiteindelijk op neerkomt dat ze het niet zijn.
80

 

 Hoewel ook de volkeren in de Landen dus bestaan uit Duitsers, bestaat er 

volgens Stern desondanks zoiets als een Landsangehörigkeit en een als zodanig 

juridisch te onderscheiden Landsvolk.
81

 Dat kan volgens hem niet anders omdat 

de preambules van de Landsgrondwetten zich voor hun gelding beroepen op het 

Landsvolk.
82

 Onomstreden is evenwel in de Duitse literatuur dat de 

Landsgrondwetten weliswaar originair en niet-afgeleid van de Landsvolkeren 

afkomstig zijn en de Landen dus Verfassungsautonomie en een eigen 

‘statelijkheid’ hebben, maar de Landen desondanks niet soeverein zijn.
83

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Kommentar, Hart Publishing 

en Verlag CH Beck: München 2009, p. 480 en p. 600. Volgens Wilms is deze 

interpretatie van art. 20 GG logisch, omdat het artikel weliswaar niet specificeert welk 

volk het bedoelt, maar ‘immers’ slechts het Duitse volk Duits overheidsgezag kan 

legitimeren. H. Wilms, Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht unter Berücksichtigung 

der Föderalismusreform, W. Kohlhammer: Stuttgart 2007, p. 32. Zie ook G.J.M. van 

Wissen, ‘Landesverfassungsgerichtsbarkeit in de BRD’, in: Op het snijvlak van recht & 

politiek. Opstellen aangeboden aan prof.mr. L. Prakke, Deventer: Kluwer 2003, p. 309. 
80  De term ‘deelvolk’ (Partialvolk) is ontleend aan Wilms, Staatsrecht I, p. 81. Deze term 

lijkt niet erg veel gebruikt te worden in de Duitse literatuur maar drukt wel goed uit wat 

er bedoeld wordt.  
81  K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band I, Hart Publishing en 

Verlag CH Beck: München 1984, p. 260-261 en p. 669. Het begrip Landsangehörigkeit 

laat zich moeilijk nauwkeurig vertalen. Hier wordt verder gesproken van een 

‘Landsburgerschap’. 
82  Niet alle Landsgrondwetten doen dit overigens. De Beierse grondwet doet het 

bijvoorbeeld wel: ‘(…) gibt sich das Bayerische Volk, eingedenk seiner mehr als 

tausendjährigen Geschichte, nachstehende demokratische Verfassung’, en die van 

Sachsen ook: ‘(…) hat sich das Volk im Freistaat Sachsen dank der friedlichen 

Revolution des Oktober 1989 diese Verfassung gegeben.’; maar die van Hessen 

bijvoorbeeld niet: ‘(…) hat sich Hessen als Gliedstaat der Deutschen Republik diese 

Verfassung gegeben’, terwijl die van Nordrhein-Westfalen niet een beroep op het volk 

als zodanig doet: ‘(…) haben sich die Männer und Frauen des Landes Nordrhein-

Westfalen diese Verfassung gegeben’. 
83  Lindner, Bayerische Staatsrecht, p. 39-41 en p. 73, Vgl. Degenhart, die stelt dat het de 

Landen ontbreekt aan een bevoegdheid om zichzelf een ‘unabgeleitete und 

letztverbindliche Ordnung’ te geven. Degenhart, Staatsrecht I, p. 3. Vgl. p. 174. Laufer 

en Münch zien het zo dat de Landsvolkeren beperkt zijn in hun soevereiniteit omdat zij 

de eenheid van de Duitse staat niet mogen doorbreken. Waar het Demokratieprinzip en 

het Bundesstaatsprinzip botsen, gaat het laatste volgens hen voor. Laufer & Münch, Das 

föderative System, p. 118-119. Vgl. S. Boysen, Gleichheit im Bundesstaat, Tübingen: 

Mohr Siebeck 2005, p. 153, Wilms, Staatsrecht I, p. 79-83 en Jarass & Pieroth, 

Grundgesetz, Kommentar, p. 484. 
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 De voornaamste reden waarom de Landen voor niet-soeverein gehouden 

worden schuilt in het ‘Homogenitätsprinzip’, dat is neergelegd in art. 28 GG. Dit 

artikel beperkt de Verfassungsautonomie van de Landen door onder meer te 

regelen dat zij moeten voldoen aan de eisen van democratie en aan die van de 

rechtsstaat.
84

 Omdat de staatsrechtelijke verhoudingen tussen de Bond en de 

Landen uiteindelijk door het Grundgesetz worden bepaald, moet de conclusie 

zijn dat de Landsvolkeren, evenzeer als de Landen, in ieder geval als 

zelfstandige eenheid niet soeverein kunnen zijn, omdat zij uiteindelijk niet zelf 

bevoegd zijn te beslissen over de door hen in te richten ‘staat’.
85

  

  Eenzelfde verhouding is terug te vinden in het Duitse burgerschapsrecht. Er 

bestaat namelijk weliswaar (noodzakelijkerwijze) een Landsburgerschap, maar 

dat geeft geen uitdrukking aan een wezenlijk eigen politieke identiteit van het 

betreffende Land.
86

 Het lijkt meer een logisch-noodzakelijke (juridische) 

consequentie te zijn van de gedachte dat er ook een Landsvolk is. Ook hier is 

dus duidelijk dat het zijn van ‘Duitser’ uiteindelijk de doorslag geeft.
87

  

 Een derde plaats waar die verhouding teruggevonden wordt is in het 

collisieregime dat geldt tussen Bondsrecht en Landsrecht. Art. 31 GG regelt dat 

Landsrecht nietig is en niet kan herleven als het in strijd is met Bondsrecht.
88

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

84  Art. 28 lid 1 GG luidt onder meer: ‘Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß 

den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im 

Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß 

das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und 

geheimen Wahlen hervorgegangen ist.’ Zie ook BVerfGE 85, 37 (Auslanderwahlrecht I) 

en Degenhart, Staatsrecht I, p. 174. 
85  Tenzij soevereiniteit voor deelbaar wordt gehouden. Van een dergelijke 

soevereiniteitsopvatting gaan de besproken auteurs echter niet uit. Degenhart, Staatsrecht 

I, p. 173; Wilms, Staatsrecht I. p. 91. Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 397-399. Ook 

Böckenförde lijkt niet uit te gaan van deelbare soevereiniteit, maar houdt de 

Landvolkeren desondanks voor soeverein. Merkwaardigerwijze lijkt hij daarbij zo veel 

aandacht te hebben voor de vervlechting van Bonds- en Landsvolk, dat art. 28 GG uit het 

oog verloren raakt. E.W. Böckenförde, Staat, Nation, Europa. Studien zur Staatslehre, 

Verfassungstheorie und Rechtsphilosophie, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999, p. 199-

200. 
86  Met ‘wezenlijk eigen politieke identiteit’ wordt de idee bedoeld dat het zijn van ‘Beier’ 

iets heel anders zou zijn dan het zijn van ‘Duitser’, zodat het Beierse volk geheel los zou 

staan van het Duitse volk. In het volgende hoofdstuk komt deze gedachte uitgebreider 

terug bij het Amerikaanse dual citizenship. 
87  Met uitzondering van Beieren heeft geen enkel Land het eigen burgerschap juridisch 

geregeld en ook de Beierse grondwet schakelt alle Duitsers in Beieren gelijk. Zie art. 8 

BayVerf en Stern, Das Staatsrecht der BRD, p. 260-261 en p. 669. De regels over wie 

Duitser is, zijn overigens, mede als gevolg van de opdeling van Duitsland na de Tweede 

Wereldoorlog, bepaald niet eenvoudig. Zie hierover verder art. 33 GG, Jarass & Pieroth, 

Grundgesetz, Kommentar, p. 630 e.v. en Van Wissen, Afstamming of geboortegrond?. 
88  Art. 31 GG luidt: ‘Bundesrecht bricht Landesrecht.’ Zie verder Jarass & Pieroth, 

Grundgesetz, Kommentar, p. 621-623. Zie voor het bij wijze van uitzondering deels van 

kracht kunnen blijven van Landsgrondwetten art. 142 GG, dat luidt: ‘Ungeachtet der 
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Elke regel van Bondsrecht is dus van hoger rang dan elke regel van Landsrecht 

en doet de geldigheid bij gelijktijdige toepasselijkheid van de laatste teniet. 

 Het gehele Duitse volk is daarmee zonder meer soeverein, terwijl de 

Landvolkeren dat in ieder geval niet als zelfstandige entiteit zijn. Aangezien 

beide uit Duitsers bestaan is er weliswaar eerder sprake van een sterke 

vervlechting tussen beide dan van een gepercipieerde scheiding van beide 

hoedanigheden. Het Grundgesetz is evenwel uiteindelijk de overkoepelende 

regeling die de uiteindelijke grenzen bepaalt van de mate waarin de 

Landsvolkeren bevoegd zijn zichzelf eigenstandig een eigen Landgrondwet 

geven, terwijl overig Bondsrecht die autonomie verder in kan perken. Op zijn 

grondslagen beschouwd is de BRD dus een unitaire staat, die federaal is 

ingericht.
89

 

 

3.1.2 Duitse soevereiniteit in internationaal en Europees perspectief 

Waar intern het Duitse volk als soeverein over de rechtsorde moet worden 

gezien, kan de Duitse staat internationaal of ‘extern’ als soeverein worden 

beschouwd omdat hij de concrete belichaming is van die interne soevereiniteit. 

Met externe soevereiniteit wordt dan bedoeld dat de staat in beginsel niet 

gebonden is aan internationale rechtsregels waarmee hij niet heeft ingestemd, 

terwijl het Grundgesetz bepaalt in hoeverre internationaal recht doorwerkt in de 

Duitse rechtsorde. Opvallend aan de wijze waarop het GG die doorwerking heeft 

geregeld is echter dat het deels een transformatiestelsel hanteert en deels een 

incorporatiestelsel kent. Er is dan ook door het Bundesverfassungsgericht 
geoordeeld dat Grundgesetz soevereiniteit ziet als vrijheid die is geordend en 

gebonden door het internationale recht.
90

 Het GG maakt onderscheid tussen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vorschrift des Artikels 31 bleiben Bestimmungen der Landesverfassungen auch insoweit 

in Kraft, als sie in Übereinstimmung mit den Artikeln 1 bis 18 dieses Grundgesetzes 

Grundrechte gewährleisten.’ 
89  Böckenförde noemt dit, in navolging van Schmitt de bondsstaat ‘ohne bündische 

Grundlagen’. Hij ziet in deze beschrijving een synoniem van de term ‘unitaire 

bondsstaat’. Böckenförde, Staat, Nation, Europa, p. 193. Zie hierover zeer uitgebreid de 

hoofdstukken 6 en 7. 
90  ‘Das Grundgesetz (…) kehrt zu einer Sicht auf die Einzelstaatsgewalt zurück, die 

Souveränität als „völkerrechtlich geordnete und gebundene Freiheit“ auffasst (…). Es 

bricht mit allen Formen des politischen Machiavellismus und einer rigiden 

Souveränitätsvorstellung, die noch bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Recht zur 

Kriegsführung - auch als Angriffskrieg - für ein selbstverständliches Recht des 

souveränen Staates hielt. Das Grundgesetz schreibt demgegenüber die Friedenswahrung 

und die Überwindung des zerstörerischen europäischen Staatenantagonismus als 

überragende politische Ziele der Bundesrepublik fest. Souveräne Staatlichkeit steht 

danach für einen befriedeten Raum und die darin gewährleistete Ordnung auf der 

Grundlage individueller Freiheit und kollektiver Selbstbestimmung.’ 2 BvE 2/08 van 30 

juni 2009 (Lissabon), r.o. 223-224. 
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‘gewone’ internationaalrechtelijke regels, algemene regels van volkenrecht en 

het Europese Unierecht. 

 Internationaal recht geldt niet als zodanig binnen de Duitse rechtsorde en 

moet daartoe worden omgezet of overgenomen.
91

 Voor ‘algemene regels van 

volkenrecht’ geldt in zekere zin een uitzondering, aangezien die door art. 25 GG 

worden getransformeerd tot Bondsrecht, dat binnen de Duitse rechtsorde met 

voorrang op Bondswetten werkt.
92

 Art. 25 wordt, evenals art. 24 en de 

preambule van het GG, algemeen gezien als een uiting van de 

‘Völkerrechtsfreundlichkeit’ van het Grundgesetz.
93

 Dat is begrijpelijk omdat de 

gelding van de bedoelde regels binnen de Duitse rechtsorde niet specifiek 

afhankelijk wordt gesteld van de Duitse erkenning ervan. 

 Bij nadere beschouwing valt het echter tegen hoe ‘open’ de houding van het 

Grundgesetz voor internationaal recht is. Het zinsdeel ‘algemene regels van 

volkenrecht’ wordt namelijk zodanig restrictief uitgelegd dat daaronder grofweg 

uitsluitend die regels vallen die internationaal door een grote meerderheid van 

staten zijn erkend. Het kan daarbij gaan om ius cogens, om internationaal 

gewoonterecht of om verdragsrecht.
94

 De vorm van de regel maakt in beginsel 

dus niet uit. Het gaat erom dat het een regel betreft die ‘algemeen’ is omdat die 

door verreweg de meeste staten wordt erkend. 

 Gecompliceerder ligt het waar het de verhouding tussen het Europees recht 

en het Grundgesetz betreft. Zoals in het vorige hoofdstuk al bleek is er over dit 

leerstuk al jarenlang een richtingenstrijd gaande tussen – kort gezegd – diegenen 

die menen dat het Unierecht autonoom is en uit zichzelf werking heeft binnen de 

Duitse rechtsorde en diegenen die menen dat dat niet het geval is. Aanhangers 

van de eerste leer zijn bijvoorbeeld Stein en Frank die, onder verwijzing naar de 

leer van de autonome rechtsorde, menen dat Unierecht van hoger rang is dan al 

het Duitse recht, inclusief het Grundgesetz.
95

 De grootste voorvechter van de 

tweede leer is het Duitse constitutionele hof, dat tot op heden vasthoudt aan zijn 

democratiedoctrine.  

 Hier is vooral relevant dat het BVerfG meent dat Unierecht geen specifieke 

omzetting behoeft en zelfs ten koste van niet-kernbepalingen van het GG moet 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

91  Over het verschil tussen omzetting en overname, zie Jarass & Pieroth, Grundgesetz, 

Kommentar, p. 586. Zie verder Badura, Staatsrecht, p. 451-452. Barents spreekt in dit 

verband van een Souveränitätspanzer. Barents, De communautaire rechtsorde, p. 103. 
92  Art. 25 GG luidt: ‘Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des 

Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten 

unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.’ 
93  Art. 24 GG regelt dat de Bond, onder omstandigheden in overleg van de Landen, 

bevoegdheden kan opdragen aan internationale organisaties; de preambule verklaart dat 

het Duitse volk in het kader van de Europese Unie de wereldvrede wil dienen. Jarass & 

Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 587; Badura, Staatsrecht, p. 449-450. 
94  Zie voor een vrij nauwkeurige beschrijving Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, 

p. 587-588 en Badura, Staatsrecht, p. 452. 
95  E. Stein & G. Frank, Staatsrecht, Tübingen: Mohr Siebeck 2002, p. 28-29. 
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worden toegepast.
96

 Hoewel het Unierecht volgens het constitutionele hof dus 

niet van hoger rang is dan Bondsrecht, stelt het GG zich volgens hem vrijwillig 

open voor dat recht, zodat het wel met voorrang op alles behalve de 

Verfassungskern toegepast mag en moet worden.
97

 Het oordeel over de 

geldigheid ervan wordt daarbij in eerste instantie aan het Europese Hof van 

Justitie toevertrouwd. Omdat de werking van het Unierecht in de Duitse 

rechtsorde volgens het BVerfG evenwel uiteindelijk berust op het GG, behoudt 

het zich desondanks het recht voor om als laatste te beslissen over de vraag of in 

een concreet geval de bevoegdheid tot de uitvaardiging ervan daadwerkelijk is 

overgedragen aan de EU.
98

 De balans tussen de soevereiniteit van het Duitse 

volk en zijn wens volwaardig mee te doen aan met name de Europese Unie valt 

volgens het BVerfG dus zo uit, dat er in de Duitse rechtsorde zoveel mogelijk 

ruimte wordt gegeven aan de min of meer directe werking van het Unierecht, 

terwijl dat voor zijn gelding uiteindelijk afhankelijk is van concrete juridische 

wil van het Duitse volk. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

96  Zie uitgebreider paragraaf 3.1 van hoofdstuk 2. Zie verder Jarass & Pieroth, Grundgesetz, 

Kommentar, p. 566-568. 
97  Degenhart spreekt in dit verband van Anwendungsvorrang: het Duitse recht in kwestie is 

niet nietig, maar wordt eenvoudigweg in het bijzondere geval niet toegepast. Degenhart, 

Staatsrecht I, p. 94-97 en Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 566-568. Een 

tegenovergestelde van het begrip is Geltungsvorrang, dat uitdrukt dat (meestal) lager 

recht wel zijn gelding verliest als het in strijd is met hoger recht. Zie in dit verband 

bijvoorbeeld Jarass en Pieroth over art. 31 GG: Jarass & Pieroth, Grundgesetz, 

Kommentar, p. 622-623. De term Geltungsvorrang wordt in dit boek verder niet gebruikt 

omdat het, grammaticaal gezien, een verwarrende term is. Waar het heel wel denkbaar is 

dat de ene norm met voorrang op de andere moet worden toegepast (Anwendungsvorrang 

of toepassingsvoorrang), is het vreemd te menen dat de ene norm met voorrang op de 

andere zou gelden (zoals Geltungsvorrang lijkt uit te drukken). Een norm geldt immers 

wel of niet, en niet met voorrang op een andere. Voor het verschil tussen voorrang en 

hiërarchie, zie o.a. H.G. Hoogers, De normenhiërarchie van het Koninkrijk der 

Nederlanden. Een bijdrage aan het constitutioneel koninkrijksrecht, Nijmegen: Wolf 

Legal Publishers 2009, p. 3-6 en p. 41-47. 
98  Deze bevoegdheid tot ultra vires-toetsing is reeds lange tijd geleden door het Duitse Hof 

in rechtspraak geïntroduceerd. Gaandeweg lijkt het de bevoegdheid wel nader 

gekwalificeerd te hebben, om duidelijk te maken dat het om een ultimum remedium gaat. 

Zo oordeelde het in Honeywell dat het in Duitsland als enige bevoegd is de 

ontoepasbaarheid van Unierecht uit te spreken, dat het die bevoegdheid moet coördineren 

met het Europese Hof van Justitie en dat het Europese Hof eerst een kans gehad moet 

hebben om zich uit te spreken over het Unierecht in kwestie. Verder meende het dat het 

moet het gaan om een duidelijke overschrijding van de grenzen van het Unierecht of de 

om schending van de Verfassungsidentität van de BRD (in dit geval is er sprake van 

identiteitstoetsing), en dat de toetsing alleen Europarechtsfreundlich toegepast kan 

worden. 2 BvR 2661/06 van 6 juli 2010 (Honeywell), r.o. 55-62. Het vindt dus dat het 

Europese Hof primair gaat over de juiste uitleg van het Unierecht, terwijl het zelf in 

laatste instantie erop toeziet dat die uitleg niet de grenzen van de overgedragen 

bevoegdheden overschrijdt, of de identiteit van de BRD schendt. Vgl. Honeywell, r.o. 65-

66. 
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3.2 Executief federalisme als organisatieprincipe 

Waar het federalisme bij de grondslagen van de Duitse staat en rechtsorde maar 

een marginale rol speelt, is die rol des te sterker bij de organisatiewijze van de 

staat. Algemeen geaccepteerd lijkt te zijn dat de Duitse ratio achter de federale 

ordening niet zozeer een bepaalde opvatting over soevereiniteit of over 

onderlinge culturele verschillen is, maar zijn rechtvaardiging vooral vindt in de 

wens tot verticale machtenscheiding.
99

 Federalisme beoogt in de Duitse optiek 

dus geenszins de eenheid van de staat te doorbreken, maar wil vooral de 

uitoefening van bevoegdheden zodanig scheiden dat misbruik daarvan minder 

waarschijnlijk wordt.  

 Er zijn in de Duitse literatuur allerlei termen bedacht waarmee de Duitse 

federale verhoudingen getypeerd kunnen worden. Unitair federalisme is al 

genoemd en ziet op de grondslagen van de staat. Verder kunnen genoemd 

worden: executief federalisme, coöperatief federalisme, 

deelnemingsfederalisme, politieke vervlechting en (negatief bedoeld) de 

regeringenbondsstaat.
100

 Al deze termen zien in essentie op de Duitse verticale 

machtenscheiding en brengen tot uitdrukking dat de BRD in wezen een politieke 

eenheid is, waarbinnen de staatstaken functioneel verdeeld zijn. De Bond neemt 

de meest wezenlijke politieke beslissingen, terwijl de Landen enerzijds inspraak 

hebben in die beslissingen en anderzijds hun eigenstandigheid vinden in de 

uitvoering ervan en in een bescheiden set eigen bevoegdheden.  

 Volgens Lehmbruch bestaat de ‘institutionele kern’ van de huidige Duitse 

Bondsstaat uit drie elementen: de functionele verdeling van wetgevings- en 

bestuursbevoegdheden tussen Bond en Landen, de bondsraadconstructie en de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

99  Folke Schuppert wijst er hierbij op dat verondersteld wordt dat (zowel horizontale als 

verticale) machtenscheiding tot meer vrijheid voor burgers leidt. G. Folke Schuppert, 

‘The Constituent Power’, in: C. Starck (red.), Main principles of the German Basic Law: 

The Contributions of the Federal Republic of Germany to the First World Congress of 

the International Association of Constitutional Law, Baden-Baden: Nomos 

Verlagsgesellschaft 1983, p. 47. Karpen meent zelfs dat federalismekwesties überhaupt 

niet losgezien kunnen worden van machtenscheidingskwesties. Karpen, ‘Application of 

the Basic Law’, p. 66. Vgl. (minder sterk uitgedrukt) Unruh, Der Verfassungsbegriff des 

Grundgesetzes, p. 560 e.v. en Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 

9. Badura laat hier enigszins een tegengeluid horen en meent dat ook het Duitse 

federalisme een zekere politiek-culturele connotatie heeft. Badura, Staatsrecht, p. 395-

397. 
100  Zie m.n. Böckenförde, die een sterke inhoudelijke verbinding legt tussen de verschillende 

termen. Böckenförde, Staat, Nation, Europa, p. 183-192. Vgl. Lehmbruch, Der 

unitarische Bundesstaat Deutschland, o.a. p. 26-27 en p. 29-31. Zie ook Unruh, Der 

Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 561 en Hrbek, ‘The Reform of German 

Federalism: Part I’, European Constitutional Law Review 2007, vol. 3, nr. 2, m.n. p. 226-

227, die eveneens unitair federalisme gelijkschakelt met coöperatief federalisme.  
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financieel-economische vervlechting van Bond en Landen.
101

 Naast deze kern 

omvat het ‘bondsstaatprincipe’ in ieder geval ook de ‘statelijkheid’ van Bond en 

Landen, het reeds genoemde homogeniteitsprincipe en de bondstrouw.
102

 Al 

deze onderdelen leiden tot een meer of mindere mate van vervlechting tussen 

Bond en Landen, zodat ze eerder wederzijds afhankelijk van elkaar zijn, dan dat 

ze van elkaar afgescheiden overheden zijn. Hieronder worden alleen de 

statelijkheid van Bond en Landen, de Finanzverfassung en de bondstrouw kort 

uitgewerkt omdat de overige elementen een andere plaats in dit hoofdstuk 

hebben gevonden.
103

  

 Algemeen aanvaard is in de Duitse literatuur dat de BRD een zogenaamd 

tweeledig bondsstaatconcept kent. Dit wil zeggen dat er in de Duitse optiek 

naast een Bond en Landen geen ‘derde element’ bestaat, dat theoretisch 

gevonden zou kunnen worden gevonden in een autoriteit die boven beide 

staat.
104

 Zowel Bond als Landen bezitten volgens het GG ‘statelijkheid’ die hun 

niet afgenomen mag worden. Dit betekent niet dat ieder Land als zodanig 

onaantastbaar is of een juridisch eiland in de BRD vormt. In plaats daarvan 

vloeit de ‘statelijkheid’ van de Landen met name voort uit de notie dat zij 

weliswaar door het GG beperkt zijn in hun soevereiniteit, maar hun 

bevoegdheden desondanks niet van de Bond afgeleid zijn.
105

  

 De financieel-economische verhoudingen hangen hiermee nauw samen, 

aangezien een uitgebreide bevoegdheidsverdeling geen zin heeft als de middelen 

om daadwerkelijk op te treden ontbreken.
106

 Eén van de hoofdregels van de 

Finanzverfassung is dan ook dat de Landen in beginsel financieel zelfstandig 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

101  De constitutioneel vastgelegde financieel-economische verhoudingen worden in 

Duitsland ook wel aangeduid met de term Finanzverfassung. Lehmbruch, Der 

unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 65. 
102  Laufer & Münch, Das föderative System, p. 109-124 en Unruh, Der Verfassungsbegriff 

des Grundgesetzes, p. 564-573. Pieroth voegt aan de genoemde elementen nog het uit art. 

31 en 142 GG voortvloeiende collisieregime van het GG toe. Jarass & Pieroth, 

Grundgesetz, Kommentar, p. 484-486. Vgl. Wilms, Staatsrecht I, p. 82 e.v. en J. Harbich, 

Der Bundesstaat und seine Unantastbarkeit, Berlijn: Duncker & Humblot 1964, p. 118 

e.v. 
103  Zie voor het homogeniteitsprincipe paragraaf 3.1.1, voor de verdeling van 

wetgevingsbevoegdheden paragraaf 3.3 en voor de Bondsraadconstructie paragraaf 4.3.2. 
104  Harbich, Der Bundesstaat, p. 37-39. Vgl. Unruh, Der Verfassungsbegriff des 

Grundgesetzes, p. 564 en Wilms, Staatsrecht I, p. 83. Voor een analyse van de 

drieledige-bondsstaattheorie, zie hoofdstuk 6, paragraaf 4.3 
105  Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 564-567. Dat het bestaan van elk 

Land als zodanig niet beschermd is blijkt m.n. uit art. 29 GG, dat voorziet in de 

herindeling van het Bondsgebied. Vgl. (uitgebreid) Harbich, Der Bundesstaat, p. 140-

157.  
106  K. Cerny, ‘Federalism in the West German Republic’, in: V. Earle (red.), Federalism. 

Infinite variety in theory and practice, Itasca, Illinois: F.E. Peacock Publishers 1968, p. 

171-172. Zie voor de samenhang tussen de statelijkheid van de Landen en de federale 

financiële verhoudingen ook Degenhart, Staatsrecht I, p. 208. 
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moeten zijn. Aangezien een andere hoofdregel echter is dat er in de 

verschillende Landen gelijkwaardige leefomstandigheden moeten zijn, kan aan 

onderlinge financiële compensatie tussen Bond en Landen enerzijds en Landen 

onderling anderzijds niet worden ontkomen.
107

 Hoewel de opzet van het 

Grundgesetz oorspronkelijk was dat de Bond en ieder Land zijn eigen kosten 

zou dragen, is hiervan al lang geen sprake meer. Met name de verzorgingsstaat 

en de hereniging hebben dit idee onwerkbaar gemaakt.
108

 

 Een eerste herijking van de financiële verhoudingen vond plaats in de jaren 

1960. Deze ‘Finanzreform’ was vooral geënt op het coöperatief federalisme en 

introduceerde de ‘gemeenschappelijk taken’, die door Bond en Landen 

gecofinancierd worden.
109

 Stevige kritiek op deze taken was echter vanaf dag 

één dat ze er in de praktijk te veel toe zouden leiden dat de eigenstandigheid van 

de Landen tenietgedaan zou worden. Het praktische effect ervan zou daarmee 

zijn dat de Landsparlementen geen werkelijke zeggenschap over de begroting 

van de Landen zouden hebben, aangezien ze enkel nog ‘ja’ of ‘nee’ zouden 

kunnen zeggen tegen een – vrijwel steeds zeer moeizaam bereikt – nationaal 

compromis.
110

 De discussie culmineerde in 2009 in een op ontvlechting en 

competitief federalisme geënte hervorming van het financiële federale model, 

die bekend staat onder de naam Föderalismusreform II. Hoewel het effect van 

deze hervorming op lange termijn nog niet zichtbaar is, lijkt het er voorlopig niet 

op dat de Landen er veel zelfstandiger op geworden zijn.
111

 Ook na de 

Föderalismusreform II zijn de financiële kaders daarmee hoofdzakelijk geënt op 

het coöperatief federalisme, dat tot samenwerking tussen Bond en Landen 

dwingt. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

107  Hrbek, ‘The Reform of German Federalism’, p. 226-231.  
108  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 170. 
109  Badura, Staatsrecht, p. 751; M. Seckelmann, ‘„Renaissance“ der Gemeinschaftsaufgaben 

in der Föderalismusreform II? Zu den Gemeinschaftsaufgaben und den Möglichkeiten 

kooperativen Handelns im Bundesstaat (insbesondere zu den Art. 91 a und b GG n.F. 

sowie zur Aufnahme der Art. 91 c und d GG in das Grundgesetz)’, Die Öffentliche 

Verwaltung 2009, nr. 18, p. 750. 
110  Het invloedverlies van de Landsparlementen en de intransparante ‘Politikverflechtung’ 

tussen Bond en Landen werd vooral vanuit het perspectief van volkssoevereiniteit 

problematisch gevonden. Seckelmann, ‘„Renaissance“ der Gemeinschaftsaufgaben’, m.n. 

p. 747-750. Zie ook Hrbek, ‘The Reform of German Federalism’, m.n. p. 227-229. Vgl. 

Böckenförde, Staat, Nation, Europa, p. 183-192. Dit probleem werd overigens door de 

voortschrijdende Europese integratie verergerd. J.H. Reestman & H. Bosdriesz, ‘Toezicht 

op naleving van Europese regelgeving in Frankrijk en Duitsland’, RegelMaat 2010, nr. 5, 

p. 266-270. 
111  Seckelmann, ‘„Renaissance“ der Gemeinschaftsaufgaben’. Tappe legt uit dat de Landen 

vooral nogal beperkt zijn in hun bevoegdheden tot het aangaan van staatsschuld. H. 

Tappe, ‘Die neue „Schuldenbremse“ im Grundgesetz. Defizite (in) der 

Föderalismusreform II’, Die Öffentliche Verwaltung 2009, nr. 21, p. 881-890. 
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 Op hoofdlijnen komen de federale financiële verhoudingen op het volgende 

neer.
112

 Vrijwel alle belastingwetgeving is Bondswetgeving, die met dwingende 

inspraak van de Bondsraad (lees: de Landen) tot stand is gekomen. De 

opbrengsten van de verschillende belastingen zijn daarin zodanig verdeeld dat 

Bond, Landen en zelfs gemeenten rechtstreeks aanspraak kunnen maken op een 

bepaald deel van een bepaalde belasting.
113

 Ter handhaving van de 

gelijkwaardige leefomstandigheden vindt er vervolgens herverdeling tussen 

eerst de Bond en de Landen, en daarna de Landen onderling plaats, zodat de 

BRD net als de EU ‘nettobetalers’ en ‘netto-ontvangers’ kent.
114

  

 Iedere ‘federale’ bevoegdheidsuitoefening wordt, tot slot, gereguleerd door 

bondstrouw. Deze ongeschreven regel van Duits staatsrecht schijnt zelfs zozeer 

met het coöperatief federalisme samen te hangen dat die daarvan nauwelijks 

losgezien kan worden.
115

 In essentie komt het leerstuk erop neer dat enerzijds de 

Bond en de Landen en anderzijds de Landen onderling, over en weer elkaars 

belangen goed in het oog moeten houden.
116

 Het heeft een accessoir karakter en 

kan dus niet zelfstandig rechten of plichten in het leven roepen.
117

 Wel stelt het 

beperkingen aan de wijze waarop bestaande bevoegdheden mogen worden 

uitgeoefend. Een voorbeeld hiervan is dat de Bond alle Landen gelijkwaardig 

moet behandelen. Daarom wordt wel gezegd dat het een procedureel beginsel is, 

dat meer gaat over het ‘hoe’ dan over het ‘of’ van een 

bevoegdheidsuitoefening.
118

 Hoe dan ook is het bondstrouwbeginsel misschien 

wel het meest kenmerkende beginsel van de Duitse federale verhoudingen, 

waarin vooral veel wordt samengewerkt en zelfstandigheid hoofdzakelijk lijkt te 

bestaan uit inspraak en gelijkberechtiging. Het Duitse bondsstaatprincipe 

garandeert immers enerzijds de eigenstandigheid van de verschillende 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

112  Zie voor een nadere uiteenzetting van de federale financiële verhoudingen 

Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p 169-170, Degenhart, 

Staatsrecht I, p. 199-211 en Laufer & Münch, Das föderative System, p. 199-245. 
113  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 169-170. De regeling is zeer 

gedetailleerd. Expliciet vermeld is bijvoorbeeld wie de opbrengst van de Biersteuer 

ontvangt (art. 106 lid 2 sub 4 GG). 
114  Degenhart, Staatsrecht I, p. 201-206. Vgl. Hrbek, ‘The Reform of German Federalism’, 

p. 229. 
115  Zie bv. Seckelmann, ‘„Renaissance“ der Gemeinschaftsaufgaben’, p. 756. Vgl. 

Degenhart, Staatsrecht I, m.n. p. 181 en Dorsen e.a., Comparative Constitutionalism, p. 

364. 
116  Badura, Staatsrecht, p. 751; Degenhart, Staatsrecht I, p. 180-183. In die zin lijkt het zeer 

op het Europese loyaliteitsbeginsel. 
117  Badura, Staatsrecht, p. 414-415; Degenhart, Staatsrecht I, p. 183-184. 
118  Degenhart vat het leerstuk als volgt samen: bondstrouw is ‘die Verpflichtung zur 

Zusammenarbeit, Abstimmung, Koordination, gegenseitiger Information und 

Rücksichtnahme, die insbesondere bei Ausübung an sich gegebener Kompetenzen zu 

beachten ist, hier im Einzelfall als Kompetenzschranke wirken kann, generell das 

„Procedure“ zwischen den Beteiligten bestimmt.’ Degenhart, Staatsrecht I, p. 183 (curs. 

origineel, MD). 



114  HET EP ALS TRANSNATIONALE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 

overheden, maar dwingt hen anderzijds tot zodanig samenwerken dat van 

werkelijke zelfstandigheid eigenlijk geen sprake lijkt te zijn. De term ‘politieke 

vervlechting’ is dan ook goed gevonden. 

 

3.3 Federale wetgevingsbevoegdheden 

3.3.1 Hoofdlijnen van de verticale verdeling van wetgevingsbevoegdheden 

De Duitse verticale verdeling van wetgevingsbevoegdheden valt uiteen in drie 

categorieën: exclusieve bevoegdheden van de Bond, exclusieve bevoegdheden 

van de Landen en concurrerende bevoegdheden. Uitgangspunt is daarbij volgens 

art. 70 lid 1 GG dat wetgevingsbevoegdheden aan de Landen toekomen, tenzij 

ze aan de Bond zijn verleend.
119

 Concurrerende bevoegdheden zijn 

bevoegdheden die in beginsel aan beide zijn verleend, terwijl gebruik ervan door 

de Bond leidt tot specifieke onbevoegdheid van de Landen.
120

 Hoewel de open 

categorie van ‘restbevoegdheden’ dus bij de Landen berust, betekent dit niet dat 

zij ook daadwerkelijk veel ruimte hebben voor eigen wetgeving. In 

overeenstemming met wat hiervoor executief federalisme werd genoemd, heeft 

de Bond op het gebied van wetgeving namelijk een hoofdrol en hebben de 

Landen maar erg weinig wetgevingsarmslag.
121

  

 In zijn algemeenheid is de toedeling van wetgevingsbevoegdheden door het 

Grundgesetz zeer specifiek. De lijst van verleende bevoegdheden is dan ook 

behoorlijk uitgebreid.
122

 Desondanks is er soms ruimte voor het aannemen van 

een ongeschreven wetgevingsbevoegdheid. De betreffende doctrine is op 

hoofdlijnen vergelijkbaar met de in het internationale recht zeer bekende implied 

powers-doctrine: het bestaan van een ongeschreven bevoegdheid kan volgen uit 

de aard der zaak of uit het gegeven dat een bestaande wetgevingsbevoegdheid 

niet zinvol kan worden ingezet zonder een niet-geregelde aanpalende 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

119  ‘Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem 

Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht.’ De verschillende bevoegdheden worden 

volgens dit Enumerationsprinzip per beleidsterrein beschreven. Het is niet mogelijk dat 

een bepaalde materie tegelijkertijd op verschillende wijzen door de Bond en een Land 

wordt geregeld. Badura, Staatsrecht, resp. p. 642 en p. 408-409. 
120  Hoe specifiek het door Bondswetgeving ‘bezette’ wetgevingsterrein is, bepaalt die 

wetgeving zelf. Dat kan zelfs oplopen tot een uitputtend bedoelde regeling die 

aanvullende regelstelling door de Landen uitsluit. In dat geval spreekt men van 

‘Sperrwirkung’. Degenhart, Staatsrecht I, p. 70. 
121  Het GG brengt de hoofdmoot van voor wetgeving interessante beleidsterreinen onder het 

bereik van de Bond. Zie daarvoor de uitgebreide opsomming van art. 73 en 74 GG. Zie 

ook Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 166-167. 
122  Apart genoemd worden bijvoorbeeld ‘die Statistik für Bundeszwecke’ en ‘die 

Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen des Bundes sind, mit Ausnahme der 

Bergbahnen’ (resp. art. 73 lid 1 sub 11 GG en art. 74 lid 1 sub 23 GG).  
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bevoegdheid.
123

 Aangezien ongeschreven bevoegdheden de expliciete 

bevoegdheidsverdeling doorkruisen, mag niet te snel worden aangenomen dat 

een ongeschreven bevoegdheid bestaat. Degenhart meent zelfs dat de doctrine 

überhaupt slechts bijdraagt aan verwarring en dat het gewenste effect meestal 

ook door interpretatie van geschreven bevoegdheden kan worden bereikt.
124

 

 Hoe dan ook kan worden vastgesteld dat de Bond zeer intensief gebruik 

heeft gemaakt van onder meer de concurrerende wetgevingsbevoegdheden.
125 

Het gevolg hiervan is dat de Landen op steeds minder terreinen zelf konden 

wetgeven, en zij hun invloed op wetgeving steeds meer moesten zoeken via de 

Bondsraad. De grondwetswijziging van 1994, die het gevolg was van de 

hereniging, lijkt een reactie daarop te zijn geweest. Ze scherpte onder meer de 

eisen voor gebruikmaking door de Bond van de concurrerende 

wetgevingsbevoegdheden aan.
126

 Verder leidde de hervorming van het federale 

bestel in 2006, de Föderalismusreform I, tot enige ontvlechting van 

bevoegdheden tussen Bond en Landen.
127

 Toch kan ook na deze herzieningen 

niet gezegd worden dat de Landen zwaarwegende eigen 

wetgevingsbevoegdheden hebben.
128

 In die zin is het executief federalisme dus 

wellicht aangepast, maar in ieder geval niet opgeheven. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

123  Degenhart, Staatsrecht I, p. 66-68. Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 645-646. Zie over de 

implied powers-doctrine in het internationaal recht inleidend J. Klabbers, An Introduction 

to International Institutional Law, Cambridge en New York: Cambridge University Press 

2009, hoofdstuk 4. Voor de Amerikaanse necessary and proper clause, waaraan het 

leerstuk oorspronkelijk ontleend is, zie paragraaf 3.3.1 van hoofdstuk 4. Voor de relatie 

tussen de implied powers-doctrine en de necessary and proper clause, zie C. Denys, 

Impliciete bevoegdheden in de Europese Economische Gemeenschap. Een onderzoek 

naar de betekenis van ‘implied powers’, Antwerpen: Maklu 1990, p. 113-116. Het 

verschil tussen beide is uiteraard dat de Amerikaanse clausule een grondwettelijke 

bepaling is, terwijl de eraan ontleend doctrine dat juist niet is. 
124  Degenhart, Staatsrecht I, p. 68. 
125  Karpen, ‘Application of the Basic Law’, p. 71. Riezebos en Van der Tang spreken in dit 

verband van de facto exclusieve bevoegdheden van de Bond. C. Riezebos & G.F.M. van 

der Tang, ‘Bevoegdheid en controle in federale staten’, in: H.F. Munneke, C. Riezebos & 

G.F.M. van der Tang, Federalisme, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, p. 18-19. 

Alternatief zou van ‘uitputtend gebruikte bevoegdheden’ kunnen worden gesproken. 
126  Degenhart, Staatsrecht I, p. 69. Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 54. 
127  Over de aanloop naar, en inhoud van de Föderalismusreform I, zie o.a. Hrbek, ‘The 

Reform of German Federalism’. 
128  In 2004 concludeerde Van Schagen ‘Per saldo is de landswetgeving aldus 

teruggedrongen tot de terreinen van cultuur, politierecht en gemeentewezen.’ M.C. 

Burkens/J.A. van Schagen, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, in: L. Prakke & C.A.J.M. 

Kortmann (red.), Het staatsrecht van de landen van de Europese Unie, Deventer: Kluwer 

2004, p. 152. In 2009 ziet Bovend’Eert wel meer ruimte voor Landswetgeving, maar 

wekt ook hij niet de indruk dat het daarbij om de meest gewichtige wetten gaat. 

Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 167. Vgl. Badura, Staatsrecht, 

p. 643-645 en Hrbek, ‘The Reform of German Federalism’, p. 227. 
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3.3.2 Exclusieve wetgevingsbevoegdheden 

Wanneer de Bond een exclusieve wetgevingsbevoegdheid heeft, is hij als enige 

en zonder meer bevoegd regels te stellen. De Landen zijn volgens art. 71 GG op 

deze terreinen slechts in zoverre wetgevingsbevoegd, als zij door 

Bondswetgeving bevoegd worden gemaakt.
129

 De in art. 73 GG opgenomen lijst 

van exclusieve wetgevingsbevoegdheden van de Bond bevat hoofdzakelijk 

bevoegdheden die naar hun aard een uniforme Bondsregeling vereisen.
130

 

Gedacht kan hierbij worden aan verkeerswetgeving en de regeling van 

dienstweigering. Zijn wetgevingsoverwicht haalt de Bond dan ook niet zozeer 

uit zijn exclusieve bevoegdheden, maar uit het uitputtend gebruik van 

concurrerende bevoegdheden. 

 Onder de exclusieve bevoegdheden van de Bond valt volgens art. 73 (en 32) 

GG ook het onderhouden van buitenlandse betrekkingen en de bevoegdheid tot 

verdragsluiting. De vraag is dus of de Bond door middel van die verdragsluiting 

de interne bevoegdheidsverdeling zou kunnen doorkruisen, door een verdrag te 

sluiten dat de exclusieve bevoegdheden van de Landen raakt. Eventuele 

onduidelijkheid hierover hebben de Bond en de Landen in 1957 echter 

voorkomen, door het ‘Lindauer Abkommen’ te sluiten.
131

 Daarin is het 

compromis neergelegd dat de Bond ook bevoegd is dit soort verdragen te 

sluiten, terwijl de Landen bij met name die verdragen zwaarwegende invloed 

hebben.
132

 Voor zover die overeenkomst overigens niet voldoende basis is voor 

de invloed van de Landen, geldt uiteraard ook hier het beginsel van 

bondstrouw.
133

 Hoe dan ook betreft de bevoegdheid tot verdragsluiting alleen de 

‘externe kant’ daarvan. De implementatie van verdragen geschiedt namelijk 

conform de interne bevoegdheidsverdeling.
134

 

 Een bijzondere vorm van verdragsluiting is de oprichting van internationale 

organisaties onder overdracht van ‘soevereine bevoegdheden’ daaraan. Art. 24 

GG regelt dat ten aanzien van deze materie dezelfde bevoegdheidsverdeling 

geldt als ten aanzien van verdragsluiting. In beginsel is de Bond dus exclusief 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

129  ‘Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes haben die Länder die 

Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und soweit sie hierzu in einem Bundesgesetze 

ausdrücklich ermächtigt werden.’ Zie verder Degenhart, Staatsrecht I, p. 68.  
130  Badura, Staatsrecht, p. 646-647.  
131  Badura, Staatsrecht, p. 410. 
132  Hiertoe is zelfs een speciale verdragscommissie van de Landen in het leven geroepen. 

Laufer & Münch, Das föderative System, p. 120-121. Vgl. Stein & Frank, Staatsrecht, p. 

124. De bevoegdheid van de Landen om zelf verdragen te sluiten regelt art. 32 lid 3 GG 

als volgt: ‘Soweit die Länder für die Gesetzgebung zuständig sind, können sie mit 

Zustimmung der Bundesregierung mit auswärtigen Staaten Verträge abschließen.’ 
133  De reden waarom het Lindauer Abkommen onvoldoende garantie zou kunnen geven zou 

kunnen zijn dat deze geen basis in het Grundgesetz heeft. Badura, Staatsrecht, p. 410. 

Zie over de bondstrouw in internationale verhoudingen p. 462-463. 
134  Degenhart, Staatsrecht I, p. 211-213. 
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bevoegd.
135

 Sinds de implementatie van het Verdrag van Maastricht in 1992 

kent het Grundgesetz naast dit artikel bovendien art. 23 GG, dat specifiek ziet op 

het Duitse lidmaatschap van de Europese Unie.
136

 Opvallend aan deze bepaling 

is dat die een zeer uitgebreide regeling bevat, die garandeert dat de Landen in 

het kader van de Duitse inbreng in de EU grosso modo evenzeer gehoord 

worden als dat zij intern invloed hebben. Waar Europese integratie inherent het 

risico van invloedverlies van de Landen meebrengt, kan art. 23 GG dus gezien 

worden als een poging dat zoveel mogelijk te verhinderen.
137

 

 Een tweede punt dat opvalt aan art. 23 is dat het een zogenaamde 

‘Staatsziel’-bepaling is die een opdracht aan de Bond bevat.
138

 De Bond moet 

dus verplicht een Europese Unie nastreven die gebaseerd is op democratische, 

rechtsstatelijke, sociale en federale grondslagen.
139

 Dit betekent niet dat 

Duitsland moet instemmen met ieder voorstel dat aan deze principes voldoet, 

maar wel dat het niet mag meewerken aan voorstellen die tegen deze principes 

ingaan.
140

 Een tweede beperking die volgens het BVerfG uit art. 23 voortvloeit, 

is dat de Duitse soevereine statelijkheid bewaard moet blijven. Zijn 

democratiedoctrine schrijft voor dat de Bond niet de bevoegdheid heeft 

Kompetenz-Kompetenz over te dragen, of om zoveel soevereine bevoegdheden 

over te dragen dat de Duitse overheid niet langer die beslissingen zelf kan 

nemen die de burgers het meest raken.
141

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

135  Art. 24 lid 1a GG regelt dat de Landen met toestemming van de Bond hun eigen 

bevoegdheden kunnen opdragen aan grensautoriteiten. 
136  Voor de samenhang tussen art. 23 GG (zoals dat na de schrapping van het oude art. 23 

met de hereniging luidt) en het Verdrag van Maastricht, zie R. Scholz in: Maunz & 

Dürig, Kommentar zu Grundgesetz, München: Verlag C.H. Beck, art. 23, onder 

Entstehungsgeschichte en randnummer 1 en 2. 
137  Vgl. Hrbek, ‘The Reform of German Federalism’, p. 229-231. 
138  Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 558; Badura, Staatsrecht, p. 365-367. 
139  Art. 23 lid 1, eerste zin luidt: ‘Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die 

Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die 

demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem 

Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im 

wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet.’ 
140  Badura, Staatsrecht, p. 365-367. 
141  Het is, zoals in paragraaf 3.1 van hoofdstuk 2 al werd aangestipt, inmiddels 

standaardjurisprudentie dat het grundrechtsgleiches Recht van burgers op een 

‘democratisch-inhoudelijk’ kiesrecht grenzen stelt aan de bevoegdheid van de Bondsdag 

om bevoegdheden over te dragen aan de EU: ‘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 

(…). Sein Gewährleistungsgehalt umfasst die Grundsätze des Demokratiegebots im 

Sinne von Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG, die Art. 79 Abs. 3 GG als Identität der 

Verfassung auch vor dem Zugriff durch den verfassungsändernden Gesetzgeber schützt’. 

BVerfG, 2 BvR 1390/12 van 12 september 2012 (ESM/Fiskalpakt), r.o. 208. In het 

Maastricht-Urteil oordeelde het BVerfG hierover onder andere: ‘Art. 38 GG schließt es 

im Anwendungsbereich des Art. 23 GG aus, die durch die Wahl bewirkte Legitimation 
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3.3.3 Concurrerende wetgevingsbevoegdheden 

De tweede categorie van wetgevingsbevoegdheden betreft de concurrerende 

bevoegdheden, die aan zowel de Bond als de Landen zijn toegekend. Deze lijst 

van bevoegdheden bevat verreweg de meeste voor wetgeving interessante 

beleidsterreinen, zoals het strafrecht en het burgerlijk recht. Opgemerkt is over 

deze bevoegdheden al dat Landen ervan gebruik kunnen maken voor zover de 

Bond dat nog niet heeft gedaan. Deze hoofdregel kent echter ten minste twee 

nuanceringen die hier aangestipt moeten worden. Ten aanzien van een aantal 

concurrerende bevoegdheden geldt namelijk dat de Bond daarvan slechts onder 

omstandigheden gebruik mag maken, terwijl de Landen ten aanzien van enkele 

concurrerende bevoegdheden een afwijkingsbevoegdheid hebben.
142

  

 De eisen die gelden voor het gebruik door de Bond van de geclausuleerde 

concurrerende bevoegdheden komen er kort gezegd op neer dat het nationaal 

belang Bondswetgeving specifiek moet vorderen. Art. 72 lid 2 GG noemt drie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

von Staatsgewalt und Einflußnahme auf deren Ausübung durch die Verlagerung von 

Aufgaben und Befugnissen des Bundestages so zu entleeren, daß das demokratische 

Prinzip, soweit es Art. 79 Abs 3 i.V.m Art. 20 Abs. 1 und 2 GG für unantastbar erklärt, 

verletzt wird.’ BVerfGE 89, 155 (172) (Maastricht). In het Lissabon-oordeel vulde het 

daarop aan: ‘Für die Beurteilung der Rüge einer verfassungswidrigen Entleerung der 

Aufgaben des Deutschen Bundestages kann dahinstehen, wie viele mitgliedstaatliche 

Gesetzgebungsakte bereits europäisch beeinflusst, präformiert oder determiniert sind 

(…). Es kommt für die verfassungsrechtliche Beurteilung der Rüge nicht auf quantitative 

Relationen, sondern darauf an, dass der Bundesrepublik Deutschland für zentrale 

Regelungs- und Lebensbereiche substantielle innerstaatliche Gestaltungsmöglichkeiten 

verbleiben.’ 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 351. Het gaat er volgens het 

BVerfG uiteindelijk dus om dat de Bondsdag zelf die beslissing blijft nemen, die voor 

burgers het meest ingrijpend zijn. In met name het Maastricht-Urteil en het Lissabon-

Urteil stelt het daarom eisen aan de wijze waarop de Duitse staatsorganen betrokken zijn 

bij de EU. Met name de Bondsdag moet verplicht een sterke mate van inspraak hebben. 

Over de specifieke grenzen van bevoegdheidsoverdracht van de BRD aan de EU, zie met 

name 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 252-260 en BVerfG, 2 BvR 1390/12 

van 12 september 2012 (ESM/Fiskalpakt), r.o. 210-211. Zie verder o.a. R. Bieber, 

‘Comments on the German Constitutional Court’s Decision. ‘An Association of 

Sovereign States’’, European Constitutional Law Review 2009, vol. 5, p. 395 e.v. en 

(uitgebreid) T. Lock, ‘Comments on the German Constitutional Court’s Decision. Why 

the European Union is not a State,’ European Constitutional Law Review 2009, vol. 5, p. 

407-420.  
142  De Föderalismusreform I is hierbij van grote betekenis geweest. Een eerste wijziging is 

dat de voorheen bestaande categorie van kaderwetgevingsbevoegdheden van de Bond is 

opgeheven, onder herverdeling van die bevoegdheden. Een tweede wijziging is dat de 

clausulering voor het gebruik van concurrerende bevoegdheden door de Bond voorheen 

voor al die bevoegdheden gold, terwijl art. 72 lid 2 GG die clausulering slechts op een 

specifiek aantal opgesomde bevoegdheden van toepassing verklaart. Een derde wijziging 

is dat de afwijkingsbevoegdheid van de Landen überhaupt pas met de 

federalismeherziening is ontstaan. Zie hierover ook Hrbek, ‘The Reform of German 

Federalism’ en Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 166-167. 



HOOFDSTUK 3  119 

 

mogelijke redenen die ervoor kunnen zorgen dat daarvan sprake is. De eerste 

daarvan is het tot stand brengen van een gelijkwaardige levensstandaard in het 

Bondsgebied. Bij ‘gelijkwaardige levensstandaard’ moet in eerste instantie 

gedacht worden aan het economisch herstel van de voormalige DDR-Landen.
143

 

Verder kan Bondswetgeving op grond van dit vereiste geboden zijn als de 

gelijkwaardige levensstandaard zodanig geraakt wordt, dat het sociale karakter 

van de bondsstaat concreet en voorzienbaar aanzienlijk in het geding is.
144

 

 De tweede reden die federaal gebruik van concurrerende bevoegdheden kan 

rechtvaardigen is de bewaring van de rechtseenheid in het nationaal belang. 

Hierbij moet bedacht worden dat de bondsstaatgedachte inherent uitgaat van 

verschillen tussen de Landen die zich ook in het recht manifesteren. Daarom is 

het Bundesverfassungsgericht ook hier streng en meent het dat deze 

rechtvaardigingsgrond slechts dan toepasselijk is als er sprake is van een 

onaanvaardbare verstoring van het Landoverstijgende rechtsverkeer, de 

rechtszekerheid of de vrijheid van vestiging.
145

 Daarvan is uiteraard niet snel 

sprake. 

 De derde rechtvaardigingsgrond voor Bondswetgeving op het terrein van de 

geclausuleerde concurrerende bevoegdheden is de handhaving in het nationale 

belang van de economische eenheid. Deze grond is vooral van toepassing als 

Bondswetgeving het functioneren van de Duitse economie als geheel beschermt 

en Landswetgeving of het achterwege blijven van Bondswetgeving zeer nadelig 

is voor die economie.
146

 Ook hierbij moet bedacht worden dat de federale 

indeling automatisch enige ongelijkheid in economie en welvaartsniveau met 

zich brengt en federaal ingrijpen dus niet al te snel gerechtvaardigd moet worden 

geacht. Al met al zijn de criteria die het Bundesverfassungsgericht gebruikt om 

te beoordelen of de Bond gebruik mag maken van de concurrerende 

bevoegdheden vrij strikt, hoewel het de Bond enige vrijheid geeft om zelf de 

nodige politieke oordelen te vellen.
147

 Desondanks heeft de Bond van deze 

bevoegdheden als gezegd intensief gebruikgemaakt en hebben de Landen op die 

terreinen niet veel autonomie meer over. 

 Een uitzondering op dit beeld vormen enkele in art. 72 lid 3 GG genoemde 

bevoegdheden, ten aanzien van welke de Landen een afwijkingsbevoegdheid 

hebben.
148

 Bij gebruik ervan gaat niet standaard het Bondsrecht voor, maar 

steeds de nieuwste regeling. Deze afwijkingsbevoegdheid doorbreekt de regel 

van art. 31 GG die Bondsrecht boven Landsrecht plaatst. Degenhart merkt dan 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

143  Badura, Staatsrecht, p. 649. 
144  Degenhart, Staatsrecht I, p. 70. 
145  Degenhart, Staatsrecht I, p. 70. Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 648-649. 
146  Badura, Staatsrecht, p. 649. 
147  Resp. Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 166 en Badura, 

Staatsrecht, p. 649. 
148  Het gaat hierbij voornamelijk om voormalige kaderwetgevingsbevoegdheden van de 

Bond, die nu geheel binnen het bereik van de Bond zijn gebracht. Zie hierover 

naderDegenhart, Staatsrecht I, p. 70-71. 
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ook op dat het Landsrecht eventueel Anwendungsvorrang heeft zodat het 

Bondsrecht het bij botsing niet teniet doet.
149

 Uiteraard maakt de 

afwijkingsbevoegdheid het recht er niet overzichtelijker op. Bovend’Eert merkt 

dan ook op dat bij deze ‘noviteit’ vanuit het oogpunt van rechtszekerheid ‘de 

nodige vraagtekens geplaatst kunnen worden’.
150

 De regeling kan er hoe dan ook 

toe leiden dat specifieke bondswetgeving maar in een beperkt aantal Landen 

geldt.
151

 

 

3.4 Handhaving van de federale verhoudingen 

3.4.1 Toezicht op de uitvoering van Bondswetten door de Landen 

De Landen hebben op het terrein van wetgeving erg weinig autonomie. Waar het 

gaat om uitvoering van de wetten geldt echter precies het omgekeerde. Art. 83 

en 84 lid 1 GG bepalen dat de Landen als hoofdregel de Bondswetten ‘als eigen 

aangelegenheid’ uitvoeren, terwijl art. 85 GG de uitzondering van uitvoering in 

opdracht van de Bond regelt. Art. 86 en 87 GG zien tot slot op de uitvoering 

door de Bond. Dit betekent dat het de Landen als hoofdregel geheel vrijstaat zelf 

te bepalen hoe zij de Bondswetten uitvoeren, zonder dat de Bond daarbij kan 

sturen op doelmatigheid of politieke opportuniteit.
152

  

 De Bond kan echter op verschillende manieren ingrijpen in de 

uitvoeringsautonomie. In het geval van de uitvoering als eigen aangelegenheid 

door de Landen kan de Bond uitvoeringsregels opnemen in zijn wetgeving. De 

Landen kunnen van die regels evenwel afwijken op grond van art. 84 lid 1, 

tweede zin GG.
153

 Voor dwingende aanwijzingen moet de Bond dan ook naar de 

vijfde en zesde zin van lid 1 of naar lid 5 van dat artikel grijpen, die dwingende 

uitvoeringsregels toestaan. Die regels behoeven evenwel de toestemming van de 

Bondsraad en mogen uitsluitend zijn gericht aan de hoogste Landsautoriteiten.
154

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

149  Degenhart, Staatsrecht I, p. 71. 
150  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 167. 
151  Hrbek herkent hierin een zekere mate van asymmetrisch federalisme. Ook meent hij 

overigens dat de kans vrij klein is dat van de wederzijdse mogelijkheid tot afwijken veel 

gebruik gemaakt zal worden. Hrbek, ‘The Reform of German Federalism’, p. 236-237. 
152  Resp. Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht op naleving van Europese regelgeving’, p. 267-

268 en Degenhart, Staatsrecht I, p. 187. Zie voor de uitgangspunten voor de financiële 

consequenties van deze verdeling Wilms, Staatsrecht I, p. 104-105. 
153  Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht op naleving van Europese regelgeving’, p. 267. Art. 84 

lid 1, eerste en tweede zin luiden: ‘Führen die Länder die Bundesgesetze als eigene 

Angelegenheit aus, so regeln sie die Einrichtung der Behörden und das 

Verwaltungsverfahren. Wenn Bundesgesetze etwas anderes bestimmen, können die 

Länder davon abweichende Regelungen treffen.’ Hier kan dus eenzelfde effect optreden 

als bij de concurrerende wetgevingsbevoegdheden die afwijking door de Landen toelaten. 
154  Deze twee zinnen luiden: ‘In Ausnahmefällen kann der Bund wegen eines besonderen 

Bedürfnisses nach bundeseinheitlicher Regelung das Verwaltungsverfahren ohne 

 



HOOFDSTUK 3  121 

 

Meer in zijn algemeenheid dragen lid 3 en 4 van art. 84 de Bond de verplichting 

tot ‘Bondstoezicht’ (Bundesaufsicht) op. Dit houdt in dat de Bond zeer 

marginaal moet toetsen of de Landen Bondswetten op rechtmatige wijze 

uitvoeren. Als hij tot de conclusie komt dat ze dat niet doen mag hij evenwel 

niet zonder meer ingrijpen. Daarvoor moet namelijk eerst de Bondsraad en 

eventueel zelfs het Bundesverfassungsgericht vaststellen dat hij daarin gelijk 

heeft.
155

 

 Bij wijze van uitzondering kan de Landen op grond van art. 85 GG de 

uitvoering van Bondswetgeving ‘in opdracht’ worden opgelegd. Deze 

constructie staat meer ingrijpen door de Bond toe. In beginsel geldt hier dat de 

Landen gebonden zijn aan de aanwijzingen van de Bond, terwijl zij dat als 

entiteit zijn en ook deze aanwijzingen dus aan de hoogste Landsautoriteiten 

gericht moeten zijn.
156

 De Landen moeten in deze gevallen hoofdzakelijk 

worden gezien als zaakwaarnemer van de Bond, hoewel ze zelf 

bestuursrechtelijk aansprakelijk jegens burgers zijn voor eventuele 

misstappen.
157

  

 Een algemene toezichtsbevoegdheid komt de Bond alleen toe in het kader 

van de Bondsdwang (Bundeszwang).
158

 Art. 37 lid 1 GG geeft de Bondsregering 

de bevoegdheid om, na toestemming van de Bondsraad, ‘passende maatregelen’ 

te nemen wanneer een Land zijn ‘bondsplichten’ niet nakomt.
159

 Onder 

bondsplichten vallen alle verplichtingen van de Landen die voortvloeiend uit het 

bondsstaatprincipe, waaronder het niet adequaat reageren op het hierboven 

genoemde Bondstoezicht.
160

 Hoewel de bevoegdheid tot Bondsdwang klinkt als 

een indrukkende bevoegdheid waarmee de Landen stevig in het gareel gehouden 

kunnen worden, is het er nog nooit van gekomen die dwang ook daadwerkelijk 

uit te oefenen.
161

 Dat kan te maken hebben met de coöperatieve verhoudingen, 

die überhaupt voor de hele bondsstatelijke structuur gelden. Ook is het denkbaar 

dat het vereiste van instemming van de Bondsraad voldoende afschrikwekkend 

is om te voorkomen dat er naar dit middel gegrepen wordt. Hoe dan ook is de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Abweichungsmöglichkeit für die Länder regeln. Diese Gesetze bedürfen der Zustimmung 

des Bundesrates.’ Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht op naleving van Europese 

regelgeving’, p. 267 en Degenhart, Staatsrecht I, p. 187. 
155  Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht op naleving van Europese regelgeving’, p. 268. 
156  Degenhart, Staatsrecht I, p. 189. 
157  Degenhart, Staatsrecht I, p. 189. 
158  Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 415 en Degenhart, Staatsrecht I, p. 193. 
159  ‘Wenn ein Land die ihm nach dem Grundgesetze oder einem anderen Bundesgesetze 

obliegenden Bundespflichten nicht erfüllt, kann die Bundesregierung mit Zustimmung 

des Bundesrates die notwendigen Maßnahmen treffen, um das Land im Wege des 

Bundeszwanges zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten.’ 
160  Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht op naleving van Europese regelgeving’, p. 268-269. 
161  Voor de stelling dat de Bondsdwang de federale orde beoogt te beschermen tegen de 

Landen, zie onder andere Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht op naleving van Europese 

regelgeving’, p. 268.  
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eventuele inzet van Bondsdwang controversieel en is dit middel dus niet erg 

geschikt voor eventueel gewenste politieke aansturing van de Landen.
162

 

 

3.4.2 Het Bundesverfassungsgericht als rechter in ‘federale geschillen’ 

Het toezicht op de federale verhoudingen berust in laatste instantie bij het 

Bundesverfassungsgericht. Zoals in ieder federaal stelsel dat uitgaat van een 

verticale verdeling van bevoegdheden, moet ook in Duitsland de reikwijdte van 

de verschillende bevoegdheden worden vastgesteld. Het overlaten van deze 

bevoegdheid aan uitsluitend de Bond of uitsluitend de Landen (ieder op zijn 

eigen gebied) zou niet bevorderlijk zijn voor het behoud van het federale 

evenwicht, aangezien het dan wel heel gemakkelijk zou worden de eigen 

bevoegdheden ten koste van de andere overheden stevig op te rekken. Daarom 

bepaalt art. 94 GG dat het BVerfG is samengesteld uit ‘Bondsrechters’ en 

‘andere leden’. De eerste categorie wordt door de Bondsdag gekozen, de tweede 

door de Bondsraad.  

 Bij bespreking van onder meer de concurrerende bevoegdheden bleek dat 

het hof zijn verantwoordelijkheid serieus neemt en de unitarisering van de 

Bondrepubliek enigszins poogt tegen te gaan met strenge eisen voor het gebruik 

van geclausuleerde Bondsbevoegdheden.
163

 Eenzelfde bescherming biedt het 

ook voor de constitutionele rechten van de verderop te bespreken Bondsraad, de 

parlementaire oppositie en burgers überhaupt.
164

 Het hof is formeel dan wel een 

Bondsorgaan, het gedraagt zich niet zonder meer als verlengstuk van de Bond. 

Dat heeft ongetwijfeld deels te maken met zijn paritaire samenstelling door 

Bondsdag en Bondsraad. 

 Het is echter niet de enige rechter wiens positie een reflectie vormt van het 

coöperatieve federalisme. De rechterlijke macht is in Duitsland überhaupt een 

samengesteld geheel van Bonds- en Landselementen. Verdeeld over vijf 

rechterlijke kolommen komt lagere rechtspraak grosso modo toe aan de Landen, 

terwijl de hogere rechtspraak toekomt aan Bondsgerechten.
165

 Waar het gaat om 

Landsgrondwetten, zijn in beginsel de constitutionele hoven van de Landen in 

eerste en enige instantie bevoegd. Boven al deze rechters staat uiteindelijk het 

Bundesverfassungsgericht, voor zover tenminste het Grundgesetz in het geding 

is.
166

 Duitsland kent daarmee één min of meer geïntegreerd rechterlijk systeem, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

162  Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht op naleving van Europese regelgeving’, p. 269. 
163  Zie in dit verband ook C. Starck, ‘Introduction’, in: C. Starck (red.), Main principles of 

the German Basic Law: The Contributions of the Federal Republic of Germany to the 

First World Congress of the International Association of Constitutional Law, Baden-

Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 1983, p. 10. Starck meent dat het BVerfG zich een 

belangrijke garant heeft getoond voor het handhaven van de juiste federale verhoudingen. 
164  Vgl. Art. 93 GG en Ipsen, ‘Constitutional Review of Laws’, p. 134. 
165  Zie hierover nader Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 177-178. 
166  Stein & Frank, Staatsrecht, p. 133. 
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dat de rechterlijke macht verdeelt tussen de Bond en de Landen, terwijl de 

hoogste federale rechter een ‘gemengde’ rechter is.  

 

4. Democratische legitimatie van het bondsoverheidsgezag 

4.1 De Bondsdag als volksvertegenwoordiging 

4.1.1 Representatie van het Duitse volk 

Democratie is één van de dragende principes van het Duitse staatsrecht. Hoewel 

het woord ‘volkssoevereiniteit’ als zodanig niet in het Grundgesetz, is dat naar 

algemeen inzicht het Duitse democratieconcept dat wordt gecodificeerd door 

met name art. 20 lid 2 en 146 en waaraan de preambule uitdrukking geeft.
167

 Het 

verklaart enerzijds de gelding van de Duitse rechtsorde en is anderzijds 

medebepalend voor de hoofdlijnen van de staatsrechtelijke ordening.
168

 Over de 

vraag wat het concept precies inhoudt kan enorm gedebatteerd worden en dat 

gebeurt dan ook. Vooral in het kader van de Duitse democratiedoctrine, die 

hoofdzakelijk gebaseerd is op een specifieke opvatting over wat de eisen zijn die 

het concept meebrengt.
169

 Over dit oordeel zijn talloze commentaren 

verschenen, die vrijwel alle reflecteren op de democratieopvatting van het 
BVerfG.

170
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

167  De preambule luidt onder meer: ‘Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den 

Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten 

Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner 

verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.’ Art. 146 GG luidt ‘Dieses 

Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das 

gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine 

Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung 

beschlossen worden ist.’ 
168  Degenhart omschrijft deze gedachte als volgt: ‘Staatsgewalt als die ursprüngliche und 

prinzipiell unbeschränkte Herrschaftsmacht des Staates (…) bedeutet Herrschaft über 

Menschen (…). Im demokratischen Staat ist dies jedoch keine Herrschaft (der 

Regierenden) aus eigenem Recht, sondern eine Herrschaft, die auf das Volk 

zurückgeführt werden muss. Dies besagt das Prinzip der Volkssouveränität.’ Degenhart, 

Staatsrecht I, p. 9-10. 
169  Hoofdstuk 5 gaat behandelt uitgebreid de vraag welke eisen volkssoevereiniteit in zijn 

algemeenheid aan een democratische rechtsorde en aan de vertegenwoordigende positie 

van een parlement daarin stelt. 
170  Zie voor verschillende commentaren bijvoorbeeld nr. 3 uit 2009 van het European 

Constitutional Law Review dat, net als vele andere op dat moment verschijnende 

nummers van staatsrechtelijke tijdschriften, vrijwel geheel aan de problematiek is gewijd. 

Zie bv. ook K.F. Gärditz & C. Hillgruber, ‘Volkssouveränität und Demokratie ernst 

genommen – Zum Lissabon-Urteil des BVerfG’, Juristenzeitung 2009, vol. 64, nr. 18, p. 

872-880. 
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 Kernachtig weergegeven komt die opvatting erop neer dat het Duitse volk 

zowel soeverein is over de Duitse rechtsorde, als in die rechtsorde. Het verschil 

tussen beide is dat soevereiniteit over de rechtsorde uitdrukt dat het volk de 

geheel zelfstandige auteur van de grondwet is, terwijl de soevereiniteit van het 

volk in de rechtsorde uitdrukt dat het volk zijn exclusieve zeggenschap over het 

recht niet heeft prijsgegeven door schepping van die grondwet. De zinsnede 

‘Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus’ (art. 20 lid 2 GG) drukt, met andere 

woorden, uit dat het Duitse volk soeverein in de rechtsorde is. Vandaar dat het 

BVerfG meent dat de Bondsdag, als enige rechtstreeks door het Duitse volk 

gekozen orgaan, een centrale positie moet hebben. Anders zou het individuele 

kiesrecht van kiezers in zijn ogen immers geschonden zou worden.  

 Extern betekent dit met name dat de Bondsrepubliek niet te veel 

bevoegdheden mag overdragen en dat iedere externe bevoegdhedenoverdracht 

zodanig duidelijk moet zijn dat de Bondsdag weet waar hij zijn fiat aan geeft. 

Intern betekent het dat de Bondsdag een centrale (wetgevings)positie toekomt 

omdat hij, als enige rechtstreeks door het Duitse volk gekozen orgaan, als het 

ware de schakel vormt tussen volk en staat.
171

 

 Een centraal leerstuk in het Duitse staatsrecht vormt in dit verband de leer 

van de Legitimationskette. Deze leer houdt in dat er een ‘legitimatieketen’ moet 

bestaan tussen alle uitoefening van overheidsgezag en het volk.
172

 Aangezien 

referenda in het Duitse staatsrecht een zeldzaamheid zijn, moet die keten bestaan 

tussen de Bondsdag, als het primair gelegitimeerde orgaan, en alle andere op 

bondsniveau bestaande staatsorganen.
173

 De Bondsdag wordt zelfs gezien als 

‘het primaire forum voor politieke wilsvorming’, hetgeen onder meer meebrengt 

dat hij de belangrijkste politieke beslissingen zelf moet nemen.
174

 Voor zover de 

Bondsdag niet zelf overheidsgezag uitoefent, bijvoorbeeld door middel van 

wetgeving, voorziet hij de andere organen van legitimatie. Dit doet hij met name 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

171  Zie uitgebreider over de legitimerende positie die de Bondsdag en het Europees 

Parlement volgens het BVerfG hebben Duchateau & Hulstijn, ‘Waartoe is het EP op 

aarde?’. 
172  Badura, Staatsrecht, p. 333.  
173  Een uitzondering is wat dat betreft de Bondsraad, die niet via de Bondsdag, maar via de 

Landsparlementen gelegitimeerd wordt. 
174  Degenhart, Staatsrecht I, p. 12. Zie hierover nader paragraaf 4.3.2. Tekenend is in dit 

verband ook de definitie die Unruh geeft van het begrip representatie: ‘Repräsentation ist 

die rechtlich autorisierte Ausübung von Herrschaftsfunktionen durch verfassungsmäßig 

bestellte, im Namen des Volkes, jedoch ohne dessen bindlichen Auftrag handelnde 

Organe eines Staates oder sonstigen Trägers öffentlicher Gewalt, die ihre Autorität 

mittelbar oder unmittelbar vom Volk ableiten und mit dem Anspruch legitimierten, dem 

Gesamtinteressen des Volkes zu dienen und dergestalt dessen wahren Willen zu 

vollziehen.’ Dit citaat is oorspronkelijk van Fraenkel, aangehaald in Unruh, Der 

Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 453. 
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door middel van zijn benoemings- en controlerechten ten aanzien van de 

regering en zijn budgetrecht.
175

 

 In de Duitse optiek moet bij de overdracht van legitimatie aan de 

verschillende staatsorganen groot belang worden gehecht aan het bestaan en het 

goede functioneren van politieke partijen. De statelijke wilsvorming geschiedt 

namelijk weliswaar voornamelijk in het parlement en de regering, maar die 

wilsvorming moet om democratisch te zijn, op enigerlei wijze gekoppeld 

worden aan de eigenlijke drager van het overheidsgezag, namelijk het volk.
176

 

De politieke partijen komt daarbij de taak toe de burgers op vrijwillige basis tot 

handelsbekwame eenheden te organiseren, die namens hen invloed hebben op de 

wilsvorming in het publieke debat.
177

 Op deze wijze wordt de amorfe massa van 

burgers tot handelen in staat gesteld en kan ervoor gezorgd worden dat de 

politieke wilsvorming niet alleen namens, maar in zekere zin ook door het volk 

plaatsvindt. 

 Een wezenlijk onderdeel van deze wisselwerking tussen volk en Bondsdag 

is volgens de Duitse doctrine de politieke richtingenstrijd om de macht, die 

onder andere tot uiting komt in het publieke debat en door het bestaan van 

verschillende politieke partijen. De verbinding tussen beide leidt in met name de 

Bondsdag tot een dualisme tussen coalitie en oppositie, die de politieke 

legitimatie namens het volk bewerkstelligt.
178

 Volgens het BVerfG is dit 

dualisme zelfs één van de meest wezenlijke onderdelen van democratie 

überhaupt.
179

 Het Grundgesetz vertrouwt het oordeel over gerechtigheid en 

politieke weldenkendheid dus niet zonder meer toe aan de op enig moment 

bestaande meerderheid, maar vereist een functionerende oppositie die aan het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

175  Badura, Staatsrecht, p. 332. 
176  Degenhart, Staatsrecht I, p. 34. Vgl. Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, 

p. 458 e.v. 
177  Degenhart, Staatsrecht I, p. 34. Zie ook art. 21 lid 1 GG: ‘Die Parteien wirken bei der 

politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung 

muß demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und 

Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben.’ 
178  Het BVerfG meent dan ook dat het geheel van de volksvertegenwoordigers tezamen het 

unitaire vertegenwoordigingsorgaan van het Duitse volk vormen. 2 BvF 3/11 van 25 juli 

2012, r.o. 72. Zie over de positie van de ‘buitenparlementaire oppositie’ o.a. H.G. 

Schumann: ‘Parlamentarische und außerparlamentarische Opposition – der Stiefkinder 

zweie?’, in: H.G. Schumann, Die Rolle der Opposition in der Bundesrepublik 

Deutschland, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1976, p. 501-

516. 
179  Het BVerfG overweegt in het Lissabon-Urteil dat democratie ‘zuerst [lebt] von und in 

einer funktionsfähigen öffentlichen Meinung, die sich auf zentrale politische 

Richtungsbestimmungen und die periodische Vergabe von politischen Spitzenämtern im 

Wettbewerb von Regierung und Opposition konzentriert’. 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 

(Lissabon), r.o. 250. Vgl. r.o. 251, 268-270 en 280 en BVerfGE 89, 155 (185) 

(Maastricht). 
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volk alternatieve keuzes zichtbaar maakt en die in herinnering roept.
180

 Het 

gevolg daarvan is dat, wil de Bondsdag daadwerkelijk zijn legitimerende functie 

kunnen vervullen, er in ieder geval meerdere partijen moeten zijn die in 

verbinding staan met een publiek debat en die in de Bondsdag met elkaar in 

debat treden.  

 De organisatie van politieke partijen wordt niet geheel aan henzelf 

overgelaten. Aan hun organisatie worden eisen gesteld die moeten verzekeren 

dat ze hun taak van politieke wilsvorming ook echt kunnen realiseren. De meest 

opvallende hiervan is de verplichting voor partijen om intern democratisch 

georganiseerd te zijn.
181

 Dit betekent onder andere dat bij verkiezingsdeelname 

de volgorde van de in te dienen partijlijst door middel van interne geheime 

verkiezingen moet worden vastgesteld. Ook moeten ze volgens art. 21 lid 1 GG 

financieel transparant zijn in die zin dat ze hun inkomsten en uitgaven openbaar 

moeten maken. Daartegenover staat dat ze, anders dan andere maatschappelijke 

organisaties, op grond van art. 93 lid 1 GG zelf voor het 

Bundesverfassungsgericht kunnen procederen, opdat ze hun rechten zodanig 

veilig kunnen stellen dat ze daadwerkelijk aan het democratische proces kunnen 

deelnemen.
182

  

 Politieke partijen lijken in Duitsland daarmee voornamelijk gezien te 

worden als private organisaties met een bijzondere publieke rol, die een 

noodzakelijke verbindende schakel tussen het volk en de staat zijn. Ten minste 

één grens moet hierbij echter goed bewaakt worden. De leden van de Bondsdag 

zijn namelijk weliswaar tegelijkertijd leden van een politieke partij, maar hun 

vertegenwoordigingsopdracht houdt daar geen rekening mee. Art. 38 lid 1, 

tweede zin GG maakt zeer duidelijk dat zij geacht worden vertegenwoordigers 

van het gehele volk te zijn: ‘Sie (de volksvertegenwoordigers, MD) sind 

Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und 

nur ihrem Gewissen unterworfen.’ Het conflict tussen dit vrije mandaat en de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

180  Het BVerfG maakt hierbij ook duidelijk dat ‘de meerderheidswil’ wat hem betreft de 

actuele wil van de actuele meerderheid is: ‘Die vom Grundgesetz verfasste Ordnung geht 

vom Eigenwert und der Würde des zu Freiheit befähigten Menschen aus. Diese Ordnung 

ist rechtsstaatliche Herrschaft auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach 

dem Willen der jeweiligen Mehrheit in Freiheit und Gleichheit (...). Die Bürger sind 

danach keiner politischen Gewalt unterworfen, der sie nicht ausweichen können und die 

sie nicht prinzipiell personell und sachlich zu gleichem Anteil in Freiheit zu bestimmen 

vermögen.’ BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 212 (curs. van mij, MD). Vgl. r.o. 

213-214, 250 en 270. Daarmee gaat het Grundgesetz volgens Badura uit van een 

pluralistische democratieopvatting die zich verzet tegen de idee dat er zoiets zou bestaan 

als een objectiveerbare algemene wil. Een consequentie hiervan is dat het GG zich, met 

name d.m.v. art. 21 GG, verzet tegen een eenpartijstelsel, dat volgens Badura niets meer 

zou zijn dan een ‘verdeckte plebiszitäre Diktatur’. Badura, Staatsrecht, p. 328-333. 
181  Art. 21 lid 1 GG. Zie hierover nader Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 543-

546 en Badura, Staatsrecht, p. 340-341. 
182  Badura, Staatsrecht, p. 341. 
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dominante rol van politieke partijen moet dus in het voordeel van het mandaat 

worden opgelost. Unruh concludeert dan ook terecht dat politieke partijen een 

dienende en niet al te dominante rol moet worden toebedacht.
183

 

 

4.1.2 Het kiesstelsel 

Het belang van volkssoevereiniteit en het kiesrecht als zodanig in het Duitse 

staatsrecht kan moeilijk worden overschat. Opgemerkt werd al dat het Duitse 

recht zijn legitimiteit vindt in zijn indirecte uitvaardiging door het Duitse volk 

en dat de Bondsdag daarbij een belangrijke rol speelt.
184

 Art. 20 lid 2 GG 

bepaalt dan ook niet alleen dat al het overheidsgezag teruggevoerd moet kunnen 

worden op het volk, maar ook dat de geëigende manier daarvoor verschillende 

vormen van verkiezingen zijn.
185

 De verkiezingen zijn met andere woorden het 
moment waarop het volk, als drager van de soevereiniteit, zijn gezag uitoefent 

en de rechtsorde legitimeert.
186

  

 Stemrecht voor de Bondsdag hebben alle Duitsers die de leeftijd van 

achttien jaren hebben bereikt en drie maanden hun verblijf in Duitsland hebben 

gehad. De gedachte achter deze eis is volgens Badura dat er een minimale 

formele band tussen kiezer en gekozene moet zijn.
187

 Uitgaande van de 

volkssoevereiniteit en de grote politieke betekenis van de Wahlakt is dat logisch. 

Volgens deze opvatting is de band tussen staatsvolk en 

volksvertegenwoordiging immers van cruciaal belang omdat de gehele 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

183  Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 458-459. Zie voor de praktische 

onmogelijkheid van juridische regulering van deze positie overigens D.J. Elzinga, 

‘Politieke partijen dienen een minimum aan interne partijdemocratie te bezitten: Pro en 

contra’, Ars Aequi 2008, vol. 57, nr. 6, p. 422-423. Elzinga stelt aan de hand van de 

Duitse ervaringen dat juridische regulering vaak ofwel ernstig ingrijpt in 

onafhankelijkheid qua politieke wilsvorming of, aan de andere kant, hooguit een papieren 

tijger is.  
184  Referenda zijn, anders dan tijdens de Weimarperiode, niet of nauwelijks toegestaan. De 

enige denkbare referenda op Bondsniveau zijn die over territoriale herindeling van het 

Bondsgebied (art. 29 GG) of over het vaststellen van een geheel nieuwe grondwettelijke 

ordening (art. 146 GG). Daarbij moet overigens bedacht worden dat de laatste variant de 

gehele vervanging van het Grundgesetz als doel heeft. 
185  De tweede zin van art. 20 lid 2 GG luidt: ‘Sie (bedoeld is alle Staatsgewalt, MD) wird 

vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der 

Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.’ 
186  Zie bijvoorbeeld 2 BvF 3/11 van 25 juli 2012, r.o. 52. Vandaar dat de democratiedoctrine 

grotendeels berust op de notie dat het grundrechtsgleiches Recht van burgers om door 

middel van de verkiezingen daadwerkelijk hun leefomstandigheden te beïnvloeden 

beschermd moet worden. Op deze redenering is overigens zowel na het Maastricht-Urteil 

als na het Lissabon-Urteil terecht veel kritiek geweest. Zie bv. Thym, ‘In the Name of 

Sovereign Statehood’, p. 1796-1797 en Gärditz & Hillgruber, ‘Volkssouveränität und 

Demokratie, p. 872-873. 
187  Badura, Staatsrecht, p. 523-527. 
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legitimiteit van het staatsgezag afhangt van de instemming van het volk 

daarmee, terwijl de periodieke verkiezingen die instemming bewerkstelligen. In 

lijn hiermee wordt het toekennen van kiesrecht aan niet-Duitsers 

ondemocratisch geacht.
188

 Deze gedachte is volkomen consequent. Als de 

legitimatie van het Duitse overheidsgezag immers plaatsvindt door het Duitse 

volk, zou het toekennen van stemrecht aan niet tot dat volk behorende personen 

slechts vertroebelend werken. 

 In het verleden heeft Duitsland zowel een districtenstelsel als een stelsel van 

evenredige vertegenwoordiging gekend. Bezwaarlijk aan het in het Keizerrijk 

gehanteerde districtenstelsel werd echter gevonden dat op verliezende 

kandidaten uitgebrachte stemmen in zekere zin ‘verloren gingen’. Verder werd 

als probleem aangemerkt dat het ‘one man, one vote’-principe in de praktijk 

doorbroken werd doordat de districten onvermijdelijk niet even groot waren.
189

 

Bij de overgang naar de parlementaire democratie onder de Republiek van 

Weimar werd het een logische stap gevonden om het districtenstelsel te 

verruilen voor een stelsel van evenredige vertegenwoordiging.
190

 Het nadeel 

daarvan was echter dat dit stelsel leidde tot een zodanige veelheid aan partijen, 

dat coalitievorming erg moeilijk werd. Bovendien werd de machtsgreep van 

Hitler achteraf in belangrijke mate geweten aan het kiesstelsel, dat deze niet 

verhinderd had.
191

 

 Onder het Grundgesetz is, onder meer als reactie hierop, gekozen voor een 

mengvorm van beide systemen die wordt aangeduid met ‘personalisierte 

Verhältniswahl’.
192

 Duitsers brengen volgens dat systeem twee stemmen uit: de 

‘Erststimme’ op een kandidaat in een enkelvoudig kiesdistrict, en de 

‘Zweitstimme’ op een partijlijst, waarbij binnen die lijst geen voorkeursstem kan 

worden uitgebracht. Er zijn hierbij zoveel districten als de helft van het aantal 

leden van de Bondsdag, terwijl de kiezers hun ‘Zweitstimme’ uitbrengen op een 

partijlijst in het Land waarvan ze ingezetene zijn. Het stelsel kent een forse 

kiesdrempel, aangezien partijen die niet ten minste 5% van de Zweitstimme 

halen of in ten minste drie kiesdistricten een persoonlijke zetel winnen, zijn 

uitgesloten van deelname aan de proportionele zetelverdeling van de 

Bondsdag.
193

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

188  BVerfGE 85, 37 (m.n. 50) (Auslanderwahlrecht I). Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 523. 
189  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 144. 
190  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 144. 
191  Als bezwaren werden onder andere het gebrek aan samenbundelend vermogen genoemd 

en de als problematisch beschouwde regel dat er slechts lijststemmen uitgebracht konden 

worden, waardoor burgers geen invloed hadden op de samenstelling van de Rijksregering 

en er veel macht bij de partijen kwam te berusten. Burkens/Bovend’Eert, ‘De 

Bondsrepubliek Duitsland’, p. 144. 
192  Degenhart, Staatsrecht I, p. 23-25. Zie aldaar voor een zeer duidelijke weergave van de 

uitgangspunten van het Duitse kiesstelsel, compleet met uitgewerkt voorbeeld.  
193  Badura, Staatsrecht, p. 531; Degenhart, Staatsrecht I, p. 26-27. Deze kiesdrempel wordt 

volgens het BVerfG gerechtvaardigd door de noodzaak van een besluitvaardig Parlement 
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 De uitslag van de verkiezingen wordt bepaald door beide stemresultaten 

eerst per Land, en vervolgens voor heel Duitsland, als het ware over elkaar heen 

te leggen. De kandidaten die op basis van ‘Erststimme’ in de districten zijn 

gekozen, hebben sowieso een zetel in de Bondsdag behaald, waarmee in 

beginsel dus de helft van de leden vaststaat.
194

 Wie de andere leden van de 

Bondsdag worden, wordt bepaald door alle ‘Zweitstimmen’ te verdelen als zou 

de gehele Bondsdag worden gekozen op basis van een systeem van evenredige 

vertegenwoordiging. Per partij wordt van het op basis van deze berekening 

verkregen aantal zetels, het aantal in de districten behaalde zetels afgetrokken.
195

 

Voor zover er dan nog zetels over zijn, worden die toebedeeld aan de kandidaten 

op de partijlijsten, te beginnen bij nummer één op de lijst. Als van een partij in 

een Land meer kandidaten in de districten zijn gekozen dan dat die partij zetels 

heeft verkregen op basis van de ‘Zweitstimmen’, krijgen alle in de districten 

gekozen kandidaten toch een zetel in de Bondsdag en ontstaan er 

‘Überhangmandate’.
196

 Dat het ‘normale’ aantal van 598 Bondsdagleden 

hiermee wordt overschreden is begrijpelijk, aangezien deze kandidaten immers 

persoonlijk gekozen zijn.
197

 

 De toelaatbaarheid van dit systeem staat de laatste jaren echter onder druk, 

nu er meer gebruik wordt gemaakt van ‘gesplitst stemgedrag’ en het aantal 

Überhangmandate stelselmatig is toegenomen.
198

 In 1997 oordeelde het 

Bundesverfassungsgericht zeer nipt dat de praktijk grondwettig was zolang het 

aantal Überhangmandate
 
niet meer dan 5% van het aantal Bondsdagleden 

betrof.
199

 In hun afwijkende mening schreven de vier tegenstemmende rechters 

dat het oordeel de strikte stemgelijkheid die het BVerfG altijd eist teveel onder 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

dat tot handelen en regeringsvorming in staat is. 2 BvF 3/11 van 25 juli 2012, onder 

andere r.o. 79. Vgl. P. Kiiver, ‘De nieuwe Duitse kieswet: oud probleem niet opgelost, 

nieuw probleem gecreëerd?’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2012, p. 216. 
194  Degenhart, Staatsrecht I, p. 27. 
195  Volgens het BVerfG wordt op deze wijze verzekerd dat kiezers met hun Zweitstimme de 

proportionele verdeling van partijen over de beschikbare Bondsdagzetels bepalen, terwijl 

hun Erststimme in beginsel alleen zorgen voor een persoonlijke band van tenminste de 

helft van het aantal Bondsdagleden met hun kieskring. 2 BvF 3/11 van 25 julie 2012, r.o. 

124 en 132-133. 
196  In het verleden begon de zeteltoewijzing met de toedeling van zetels tussen de partijen. 

Een wetswijziging in 2011 heeft er echter voor gezorgd dat de zetelverdeling 

tegenwoordig begint met de toedeling van zetels aan de Landen (op basis van het aantal 

opgekomen kiezers), zodat de partijen tegenwoordig vooral per Land met elkaar 

concurreren. Heel overzichtelijk hierover is Kiiver, ‘De nieuwe Duitse kieswet’.  
197  2 BvF 3/11 van 25 juli 2012, r.o. 132-133. 
198  Zie hierover o.a. 2 BvF 3/11 van 25 juli 2012, r.o. 145-150. 
199  Bij dat oordeel staakten de stemmen (vier tegen vier), zodat er tot grondwettigheid 

geconcludeerd werd. Voor een oordeel, strekkende tot ongrondwettigheid is een 

meerderheid van stemmen nodig. BVerfGE 95, 335 (m.n. 365-367) (Überhangmandate 

II). Zie ook Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 146. 
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druk gezet werd door de gewraakte praktijk en dat de grens van 5% (te) arbitrair 

is.
200

 

 Een ander probleem bleek het fenomeen ‘negatief stemgewicht’ te zijn. Het 

Duitse kiesstelsel leidde er onder omstandigheden toe – onder meer vanwege de 

verdeling van zetels over zowel partijen als Landen, in combinatie met het 

fenomeen Überhangmandate – dat stemmers hun partij konden benadelen door 

op haar stemmen.
201

 De wetswijziging die dit probleem poogde op te lossen 

heeft onder meer een nieuw type zeteltoekenning geïntroduceerd, in de vorm 

van Zusatzmandate. Partijen kunnen die toegekend krijgen als zij bij elkaar 

opgeteld in verschillende Landen evenveel restzetels hebben vergaard als zij 

nodig zouden hebben gehad voor een volledige zetel, tenzij ze al 

Überhangmandate hebben.
202

 

 Volgens de jongste kiesrechtuitspraak heeft deze vernieuwing echter niet 

verbeterd. Deze uitspraak laat goed zien hoe zeer het Bundesverfassungsgericht 

hecht aan kiezersgelijkheid en aan gelijkheid van kansen voor de deelnemende 

politieke partijen. Op grond van voornamelijk deze beginselen heeft het 

namelijk de nieuwe Zusatzmandate en de regeling die negatief stemgewicht (nog 

steeds) ook buiten zeer uitzonderlijke omstandigheden toestaat ongrondwettig 

verklaard.
203

 Bovendien heeft het de Überhangmandate weliswaar grondwettig 

verklaard, maar daarvoor een maximumaantal van 15 bepaald. Kort gezegd 

accepteert het BVerfG dat het stelsel van personalisierte Verhältniswahl 

meebrengt dat volkomen gelijkheid van stemmen en van kansen voor politieke 

partijen weliswaar niet te realiseren is, maar meent het dat afwijkingen van die 

gelijkheden minimaal moeten zijn en vooral de evenredigheid waarop het stelsel 

gebaseerd is niet teveel mogen aantasten.
 204

 Het een en ander leidt ertoe dat de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

200  BVerfGE 95, 335 (onder meer 376, 385, 387, 389-390 en 392) (Überhangmandate II). 
201  Dit heeft ermee te maken dat het aantal per Land aan te wijzen leden van de Bondsdag 

gekoppeld is aan het aantal opkomende stemmers. Wanneer een partij in een Land 

Überhangmandate heeft kan het gunstig zijn de lokale opkomst te verlagen. De 

Überhangmandate zorgen er dan immers voor dat de eigen partij zijn zetels niet 

kwijtraakt, terwijl de verandering van de proportionele verdeling van het aantal zetels per 

lidstaat net zodanig beïnvloed kan worden dat in een ander Land een extra zetel 

bemachtigd wordt. Zie hierover uitgebreider 2 BvF 3/11 van 25 juli 2012, met name r.o. 

88-89 en Kiiver, ‘De nieuwe Duitse kieswet’. 
202  Kiiver, ‘De nieuwe Duitse kieswet’, p. 212-213. 
203  2 BvF 3/11 van 25 juli 2012, r.o. 58, 62, 66-67, 93-107. 
204  Dit maximumaantal komt overeen met de helft van het aantal Bondsdagleden dat 

benodigd is voor het oprichten van een fractie. Het hof meent dat het dit aantal weliswaar 

niet volledig kan rechtvaardigden, maar wijst verder erop dat met dit maximum 

voorkomen kan worden dat de Überhangmandate een zelfstandige politieke factor in het 

parlement worden. Het stelt overigens dat het zeer te verwachten is dat het aantal van 15 

overschreden zal worden bij de volgende verkiezingen. Daarom heeft het de wetgever de 

opdracht gegeven tijdig het kiesstelsel aan te passen. 2 BvF 3/11 van 25 juli 2012, r.o. 

108-145. Vgl. BVerfGE 95, 335 (357-358, 360 en 379) (Überhangmandate II). 
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BRD tijdelijk geen geldende regeling voor zeteltoedeling heeft en de wetgever 

daarin moet voorzien voor de volgende verkiezingen.
205

 

 

4.2 De Bondsdag als controlerend orgaan 

4.2.1 De Bondsdag en de benoeming van de Bondspresident 

De voornaamste organen waaraan de Bondsdag door middel van het 

benoemingrecht legitimatie doorgeeft zijn de Bondsregering, de Bondspresident 

en het Bundesverfassungsgericht. De Bondspresident wordt evenwel formeel 

niet door de Bondsdag benoemd en het BVerfG wordt niet geheel door hem 

samengesteld, zodat het parlement beide slechts deels door middel van 

benoeming legitimeert.  

 De verkiezing van de Bondspresident geschiedt door de Bondsvergadering 

(Bundesversammlung), die bestaat uit de leden van de Bondsdag en evenzoveel 

leden die door de leden van de Landsparlementen volgens een systeem van 

evenredige vertegenwoordiging zijn gekozen.
206

 De president wordt daarmee op 

zowel het Bondsniveau als het Landsniveau gelegitimeerd. Bijzonder aan zijn 

verkiezing is dat lid 1 van art. 54 bepaalt dat de Bondvergadering moet stemmen 

zonder beraadslaging, opdat het gezag van de toekomstige Bondspresident 

daardoor niet ondermijnd wordt.
207

 Een andere bijzonderheid is dat de president 

bij geheime stemming wordt gekozen. Daarmee blijft onzichtbaar in hoeverre hij 

specifiek door coalitie dan wel oppositie wordt gesteund en in hoeverre hij 

specifiek door Bondsleden of Landsleden van de Bondsvergadering wordt 

gesteund.  

 Een argument voor deze procedure zou het streven naar zijn politieke 

neutraliteit kunnen zijn. Het ambt van Bondspresident moet namelijk zoveel 

mogelijk neutraal, boven het partijpolitieke krachtenveld uitgeoefend worden. 

Hij kan niet ter verantwoording worden geroepen door de Bondsdag, terwijl de 

meeste politiek-inhoudelijke besluiten die hij ondertekent het contraseign van 

een Bondsminister en/of de Bondskanselier behoeven.
208

 De bevoegdheid van de 

Bondspresident om een Bondskanselier voor te dragen bij de Bondsdag wordt 

niet politiek-inhoudelijk uitgeoefend.
209

 De president is in beginsel dan ook 

iemand die de nadruk legt op het verbindende, en niet op het verdelende of 

polariserende.
210

 Hij is weliswaar indirect ‘federaal’ gekozen, maar dat betekent 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

205  2 BvF 3/11 van 25 juli 2012, r.o. 162. 
206  Art. 54, resp. lid 1 en 3 GG. Zie ook Badura, Staatsrecht, p. 590. 
207  Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 733. 
208  Resp. Badura, Staatsrecht, p. 589 en Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek 

Duitsland’. p. 142-143. Voor het verplichte contraseign, zie art. 58 GG.  
209  Voor deze bevoegdheid, zie art. 63 lid 1 GG. Zie ook Badura, Staatsrecht, p. 591-592. 
210  Badura, Staatsrecht, p. 589. 
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in de Duitse optiek kennelijk niet dat hij ook zelf overheidsgezag (op politieke 

wijze) mag uitoefenen. 

 

4.2.2 De Bondsdag als controleur van de Bondsregering 

Anders dan de Bondspresident is de Bondskanselier in zijn functioneren, in ieder 

geval juridisch gezien, sterk afhankelijk van de Bondsdag. Hij wordt door het 

parlement materieel benoemd en ontslagen, terwijl de Bondsministers op hun 

beurt van het vertrouwen van de kanselier afhankelijk zijn. Formeel is de 

Bondspresident betrokken bij zowel de benoeming als het ontslag van zowel 

Bondskanselier als Bondsministers. Materieel is de kanselier echter de schakel 

die politiek-inhoudelijk de legitimatieketen met de Bondsdag in stand houdt, 

door van het vertrouwen van het parlement afhankelijk te zijn en door ministers 

voor te dragen voor ontslag bij de president. 

 Art. 63 lid 1 GG bepaalt dat de Bondskanselier zonder beraadslaging op 

voordracht van de Bondspresident door de Bondsdag wordt gekozen. Dit 

betekent echter niet dat de Bondsdag beperkt is tot de keuze van de 

Bondspresident. Als die kandidaat geen meerderheid behaalt, kan de Bondsdag 

zijn eigen kandidaat kiezen.
211

 Omdat de president in de praktijk bovendien met 

de fractievoorzitters van de Bondsdag overlegt die onderling een regeerakkoord 

sluiten, en hij niet bevoegd is toezeggingen over het regeerprogramma te 

verlangen, is zijn voordracht politiek niet van al te grote betekenis.
212

 

 Een vergelijkbaar uiteenlopen van norm en praktijk kan opgaan voor de 

relatie tussen Bondskanselier en Bondsministers. Formeel heeft de kanselier op 

grond van het in art. 65 GG neergelegde ‘Kanzlerprinzip’ de leiding over de 

Bondsregering. Dit principe houdt in dat de kanselier bevoegd is de algemene 

richtlijnen van het regeringsbeleid vast te stellen en daarvoor zelf de politieke 

verantwoordelijkheid te dragen.
213

 Verder houdt het in dat Bondsministers op 

voordracht van de Bondskanselier door de Bondspresident worden benoemd en 

ontslagen en dat de kanselier bevoegd is het werkterrein van individuele 

ministers te bepalen.
214

 Ook hier geldt echter dat coalitieafspraken een rol 

kunnen spelen en de kanselier daarom niet werkelijk naar believen richtlijnen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

211  Art. 63 lid 3 GG; Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 153. Volgens 

Pieroth is het voordrachtsrecht van de president in dit geval ‘verbruikt’. Jarass & Pieroth, 

Grundgesetz, Kommentar, p. 754. 
212  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 153. Zie over het niet mogen 

verlangen van toezeggingen door de Bondspresident Jarass & Pieroth, Grundgesetz, 

Kommentar, p. 754. 
213  Art. 65 luidt onder meer: ‘Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und 

trägt dafür die Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister 

seinen Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Verantwortung.’ Zie ook 

Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 154-155. 
214  Badura, Staatsrecht, p. 601. 
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kan vaststellen of ministers ter ontslag kan voordragen.
215

 In de praktijk hangt 

het in sterke mate van de persoon van de Bondskanselier af of hij werkelijk als 

regeringsleider de schakel tussen parlement en regering vormt, of dat er feitelijk 

sprake is van een meer collegiale vorm van regeren.
216

 Ongetwijfeld hangen 

daarmee ook de verhoudingen in de Bondsdag samen, die immers bepalen hoe 

snel het eventuele wantrouwen in de kanselier zal worden uitgesproken. 

 Formeel is de Bondsdag niet bevoegd het wantrouwen in een minister uit te 

spreken omdat de Bondskanselier de legitimatieschakel is tussen de Bondsdag 

en de Bondsregering.
217

 Desondanks neemt hij met enige regelmaat moties aan 

die beogen dat effect te hebben. Deze zijn technisch gezien moties van 

afkeuring, waarin de Bondskanselier dringend wordt verzocht een bepaalde 

minister bij de Bondspresident voor ontslag voor te dragen. Deze hebben 

weliswaar geen rechtsgevolgen, maar wel politieke gevolgen.
218

  

 De vertrouwensregel is echter niet alleen een kwestie van 

eenrichtingsverkeer, maar bewerkstelligt expliciet een wederkerige relatie tussen 

het parlement en de kanselier. Enerzijds heeft de Bondsdag op grond van art. 67 

GG de bevoegdheid de Bondskanselier door middel van een constructieve motie 

van wantrouwen tot aftreden te dwingen.
219

 Anderzijds is de zittende kanselier 

volgens art. 68 GG bevoegd zelf de vertrouwenskwestie te stellen. Het 

rechtsgevolg daarvan is dat de Bondsdag verplicht is ofwel het vertrouwen, 

ofwel het wantrouwen uit te spreken. Mocht hij kiezen voor het laatste, dan kan 

de Bondskanselier volgens art. 68 de president vragen de Bondsdag te 

ontbinden.
220

 

 Het door de Bondsdag laten blijken van wantrouwen jegens de 

Bondskanselier betekent dus niet zonder meer, of zelfs maar als hoofdregel, dat 

de Bondsdag wordt ontbonden. Zelfs het niet-uitspreken van expliciet gevraagd 

vertrouwen kan samengaan met het blijven zitten van de Bondsdag, zolang die 

maar een nieuwe Bondskanselier kiest. In zijn algemeenheid is het effect van 

gebleken wantrouwen dan ook dat er door de Bondsdag een nieuwe 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

215  Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 602. 
216  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 155; Van den Driessche, 

Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 136. 
217  De artikelen 67 en 68 GG, die de vertrouwensband tussen de Bondsregering en de 

Bondsdag regelen, richten zich geheel op de Bondskanselier. Badura, Staatsrecht, p. 542. 
218  Badura, Staatsrecht, p. 542 en p. 610. Het gaat in dit geval om een zogenaamd 

‘Missbilligungsbeschluss’. Degenhart, Staatsrecht I, p. 275. 
219  Een blijk van wantrouwen moet vergezeld gaan van de aanwijzing van een nieuwe 

kanselier. 
220  Deze ontbindingsbevoegdheid is meteen ook de enige mogelijkheid om het parlement 

tussentijds te ontbinden. Parlementsontbinding is bij een constructieve motie van 

wantrouwen naar de aard der zaak niet nodig en het parlement heeft geen 

zelfontbindingsrecht. Badura, Staatsrecht, p. 547. Zie voor het mogelijke misbruik van 

deze ontbindingsmogelijkheid door Kohl en Schröder Burkens/Bovend’Eert, ‘De 

Bondsrepubliek Duitsland’, p. 156. 
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Bondskanselier wordt gekozen, terwijl tussentijdse ontbinding van de Bondsdag 

een (zeldzame) uitzondering is.  

 De verhouding tussen de regering en de Bondsdag wordt – uiteraard – niet 

alleen bepaald door de vertrouwensregel, maar ook door de parlementaire 

controlerechten, die de Bondsdag in staat moeten stellen het optreden van de 

Bondsregering kritisch te volgen en, waar nodig, te sanctioneren. Deze 

controlerechten vallen, naast het budgetrecht, grofweg uiteen in verschillende 

vormen van het vragenrecht en het recht onderzoekscommissies in te stellen. Ze 

bestrijken in principe al het handelen van de Bondsregering.
221

 Een nuttig 

onderscheid kan verder worden gemaakt in meerderheids- en 

minderheidsrechten, aangezien de Duitse opvatting ten aanzien van 

volkssoevereiniteit, zoals eerder bleek, principieel uitgaat van politieke 

richtingenstrijd die zich vooral uit in debat tussen oppositie en coalitie.
222

 

 Het Grundgesetz bepaalt uitdrukkelijk in art. 39 lid 3 dat de Bondsdag het 

recht heeft zelf te bepalen wanneer hij bijeenkomt. Dit 

‘Selbstversammlungsrecht’ is in Duitsland om twee redenen van betekenis. 

Enerzijds is het een parlementair recht dat gedurende de negentiende eeuw 

moest worden bevochten op de verschillende constitutionele vorsten. Anderzijds 

is van betekenis dat het recht een minderheidsrecht is. Aangezien de voorzitter 

volgens art. 39 lid 3 GG verplicht is de Bondsdag bijeen te roepen als een derde 

van de leden, de Bondspresident of de Bondskanselier dat verlangt, is een 

parlementaire meerderheid dus niet in staat parlementaire discussie te 

voorkomen. 

 Het vragenrecht van de Bondsdag wordt doorgaans gebaseerd op art. 43 lid 

1 GG, dat bepaalt dat de Bondsdag het recht heeft om de aanwezigheid van 

leden van de Bondsregering te vorderen.
223

 Opvallend aan deze constructie is dat 

de politieke ministeriële verantwoordelijkheid zonder expliciete basis in het 

Grundgesetz blijft.
224

 Dit is des te opvallender als men bedenkt dat het recht van 

de Bondsregering om door de Bondsdag gehoord te worden wel expliciet in het 

Grundgesetz staat (in art. 39 lid 2) en het Grundgesetz overigens vrij uitgebreid 

en specifiek is. Dat de politieke ministeriële verantwoordelijkheid bestaat is 

echter vrij onomstreden, zodat de Bondsdag zowel de Bondskanselier als de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

221  Het budgetrecht oefent de Bondsdag uit door middel van zijn wetgevingsbevoegdheid. 

De begroting wordt volgens art. 110 GG namelijk bij wet vastgesteld. Inhoudelijke 

bespreking van dit recht zal daarom achterwege blijven. Burkens/Bovend’Eert, ‘De 

Bondsrepubliek Duitsland’, p. 148. 
222  Voor een gedetailleerde indeling van de verschillende parlementaire controlerechten en 

een nauwkeurige bespreking ervan zij verwezen naar Van den Driessche, die specifiek 

van deze rechten en de politieke ministeriële verantwoordelijkheid een studie heeft 

gemaakt. Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 154-169. 
223  Zie bijvoorbeeld Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 155, 

Badura, Staatsrecht, p. 567 en Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 702-703. 

De Duitse staatsrechtelijke term voor dit recht is het ‘Zitierungsrecht.’ 
224  Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 166. 
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Bondsministers, waarschijnlijk op basis van het vragenrecht ex art. 43 GG, ter 

verantwoording kan roepen.
225

 

 Hoewel vragen in de praktijk doorgaans worden gericht aan individuele 

leden van de Bondsregering zijn ze staatsrechtelijk gezien gericht aan de 

Bondsregering, als geheel.
226

 De regering is als zodanig verplicht tot antwoorden 

tenzij een constitutioneel recht zich daartegen verzet.
227

 Met name het reglement 

van orde van de Bondsdag omvat uitgebreide bepalingen over de verschillende 

vormen van het mondelinge en schriftelijke vragenrecht en de wijze waarop de 

Bondsdag die rechten uitoefent.
228

 Opvallend aan de wijze waarop de rechten 

zijn geregeld is dat enerzijds ieder lid het recht heeft op het stellen van zowel 

mondelinge als schriftelijke vragen, terwijl anderzijds het aantal vragen dat 

gesteld mag worden en de wijze van beantwoording sterk beperkt is.  

 Omdat het uiteindelijk aan de Bondskanselier is om te bepalen of de 

gevraagde inlichtingen ook daadwerkelijk worden verstrekt, is niet zonder meer 

duidelijk in hoeverre het vragenrecht de leden van de Bondsdag in staat stelt om 

goed geïnformeerd te worden.
229

 Over de effectiviteit van het vragenrecht wordt 

dan ook verschillend gedacht. Badura meent dat het vragenrecht in de praktijk 

vaak doorslaggevend is voor in de publieke meningsvorming.
230

 Pieroth stelt 

daarentegen dat het vragenrecht van geringe praktische betekenis is aangezien 

het hoofdzakelijk is vormgegeven als een (meerderheids)recht van de Bondsdag 

en niet als parlementair minderheidsrecht.
231

 Uiteindelijk zal het ook hier in de 

praktijk aankomen op de persoon van de verschillende betrokkenen en op de 

vraag of door een bepaalde (niet-)beantwoording van parlementaire vragen het 

vertrouwen in een minister of de kanselier is geschonden.  

 Zwaarder geschut, dat de parlementaire oppositie meer tot dienst kan 

strekken, is het enquêterecht. Art. 44 lid 1 GG bepaalt dat de Bondsdag verplicht 

is op voordracht van een vierde van zijn leden een onderzoekscommissie 

(Untersuchungsausschuss) in te stellen. Deze commissies zijn als enige bevoegd 

het enquêterecht van de Bondsdag uit te oefenen en kunnen in beginsel 

onderzoek doen naar alles wat ook voorwerp van besluitvorming in de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

225  Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 166. Van den 

Driessche meent overigens dat het een anomalie is dat uitsluitend de kanselier door het 

parlement heengezonden kan worden, terwijl ook ministers politieke verantwoording 

verschuldigd zijn. 
226  Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 157-158. 
227  Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 703. 
228  § 100 e.v. en Anlage 4 en 5 Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. Zie per 

onderdeel Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 157-169. 

Het reglement bepaalt bijvoorbeeld onder andere hoeveel vragen een lid per maand mag 

stellen en hoeveel spreektijd de leden in de verschillende vormen van overleg hebben. 
229  Badura, Staatsrecht, p. 567. 
230  Badura, Staatsrecht, p. 567. 
231  Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 703. 
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Bondsdag kan zijn.
232

 Dit betekent dat het onderzoek niet noodzakelijkerwijs 

beperkt is tot het functioneren van de regering of het openbaar bestuur. Hoewel 

het denkbaar is dat er hierbij wordt overgegaan tot doorzoeking en inbeslagname 

bij natuurlijke personen, mag dit alleen in overeenstemming met het 

strafprocesrecht en voor zover dat gerechtvaardigd is door het ‘gewicht van het 

onderzoeksdoel’ en de te bewijzen zaken.
233

 Dat zal meestal niet aan de orde 

zijn omdat onderzoekscommissies vooral worden ingezet om inzicht te krijgen 

in het verloop van politiek belangrijke gebeurtenissen. 

 Hoewel de bezetting van een dergelijke commissie een afspiegeling moet 

zijn van de Bondsdag, kan de minderheid die de commissie instelt ook bepalen 

waarnaar hij onderzoek moet doen.
234

 Een parlementsmeerderheid is daarom wel 

in staat de wijze waarop het onderzoek verloopt te beïnvloeden, maar niet om de 

onderzoeksvraag tegen de wil van de minderheid aan te passen. Net zo is voor 

het opheffen van de commissie een meerderheid van drie vierden nodig, zodat 

ook langs die weg verzekerd is dat meerderheid de minderheid niet ‘verdrukt’. 

 Overziet men de verhoudingen tussen de Bondsdag en de Bondsregering, 

dan valt enerzijds op dat Duitsland een parlementair stelsel kent, maar 

anderzijds dat de invloed van het parlement op de regering sterk ingeperkt is.
235

 

De Bondsregering heeft eigen, niet van de Bondsdag afgeleide bevoegdheden, 

zodat het adagium ‘de regering regeert, het parlement controleert’ ook in 

Duitsland opgaat. De Bondsdag kan met andere woorden niet beschikken over 

de bevoegdheden van de regering.
236

 Verder zijn de mogelijkheden tot het 

uitspreken van eventueel wantrouwen juridisch en praktisch beperkt door de eis 

dat een nieuwe kanselier wordt aangewezen en wordt de eenheid van de regering 

door het recht zozeer benadrukt dat het parlement formeel nauwelijks een relatie 

met individuele ministers heeft. Deze stabiliserende bepalingen lijken de 

zeggenschap van het parlement stevig in te perken. Hoe dan ook valt op dat het 

verschaffen van legitimatie aan de regering door de Bondsdag steeds in 

positieve zin moet gebeuren door een (andere) kandidaat aan te wijzen. Vanuit 

de gedachte dat volkssoevereiniteit indirecte zelfregering door het volk betekent, 

is dat wel te waarderen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

232  Degenhart, Staatsrecht I, p. 248. Zie voor een nadere uitwerking van dit onderzoeksrecht 

o.a. Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 705-710 en Badura, Staatsrecht. p. 

568-572. Uitgesloten van de werking van art. 44 lid 1 GG zijn zaken die vallen onder de 

Bondsdagcommissie voor Defensie, omdat deze commissie op grond van art. 45a GG, 

dezelfde onderzoeksbevoegdheden heeft als een onderzoekscommissie. 
233  Badura, Staatsrecht, p. 571-572. 
234  De plenaire vergadering mag overigens niet zichzelf in te zetten als 

onderzoekscommissie. Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 707. 
235  Zie over de betekenis volgens de Duitse doctrine van de termen ‘parlementair stelsel’ en 

‘presidentieel stelsel’ Stern, Das Staatsrecht der BRD, p. 955-958. 
236  Badura, Staatsrecht, p. 540. Zie aldaar voor de Duitse weergave van het genoemde 

adagium. 
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 In de praktijk leidt het Duitse stelsel vooral tot polarisatie in betrekkelijk 

grote blokken, waarbij er eigenlijk maar twee of drie reële 

regeringsalternatieven zijn.
237

 Van den Driessche merkt hierbij op dat het ‘zoals 

het in de meeste parlementaire stelsels gaat’ in de praktijk de regering is die de 

touwtjes in handen heeft.
238

 Het is dan ook wel begrijpelijk dat de Duitse 

literatuur de verhoudingen in de Bondsdag en ten aanzien van de regering in 

belangrijke mate schetst in meerderheids- en minderheidsrechten. In de praktijk 

is het immers de minderheid die (volgens Van den Driessche) de werkelijke 

controle op zich neemt of (volgens het BVerfG) het volk herinnert aan de 

alternatieven voor de regeringsplannen. Kennelijk heeft ook een uitgebreide 

theorie als die van de Legitimationskette maar beperkt invloed op de werking 

van het staatsbestel in de praktijk. 

 

4.3 De Bondsdag als wetgevende macht 

4.3.1 De legitimerende functie van de wet(gever) in de democratische rechtsorde 

Naast controlerende taken heeft de Bondsdag ook een wetgevende taak. Juist 

ook volgens de leer van de Legitimationskette is deze waarschijnlijk zijn 

belangrijkste taak en zelfs – bijna – zijn raison d’être. Hierboven bleek al dat 

het Demokratieprinzip meebrengt dat de Bondsdag, omdat hij rechtstreeks door 

het volk is gekozen, moet worden gezien als ‘het primaire forum voor politieke 

wilsvorming’. Ook bleek dat hij zijn legitimatiedoorgevende taak deels 

volbrengt door middel van zijn benoemings-, ontslag-, en controlerechten. Zijn 

theoretisch meest gewichtige taak vindt hij echter in zijn bevoegdheid als ‘de’ 

wetgever.
239

  

 De (theoretische) betekenis van ‘de wet’ in de Duitse rechtsorde lijkt 

volgens de Duitse literatuur moeilijk overschat te kunnen worden. Zo stelt Stern 

dat de wet ‘gewoonlijk de uitdrukking van materiële rechtvaardigheid is’.
240

 

Degenhart benadrukt dat de wet in een democratische rechtsstaat als Duitsland 

de centrale positie toekomt van schepper van rechtszekerheid en verschaffer van 

democratische legitimatie voor het overheidshandelen.
241

 De door het parlement 

vastgestelde wet wordt dan ook breed gezien als het voornaamste 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

237  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 149-150. 
238 ‘ De parlementaire meerderheid schraagt de regering en samen verzorgen ze het politiek 

beleid, de totstandkoming van de wetgeving en de uitvoering ervan. Het is vooral de 

oppositie die in de praktijk de controletaak op zich moet nemen. En dat laatste kan 

slechts in de gevallen dat geen meerderheidsbeslissing nodig is om over te gaan tot het 

controleren.’ Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 145-146. 
239  Art. 77 lid 1, eerste volzin GG verklaart ‘Die Bundesgesetze werden vom Bundestage 

beschlossen.’ 
240  Stern, Das Staatsrecht der BRD, p. 799 (citaat vertaald door mij, MD). 
241   Degenhart, Staatsrecht I, p. 54 e.v. 
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‘sturingsmechanisme’ van de staat.
242

 Unruh en Klein zien het tot slot zo, dat de 

(democratische) legitimiteit van de wet voortvloeit uit zijn grondwettelijke 

legaliteit, terwijl de rechtsprekende en de uitvoerende macht uitdrukkelijk eraan 

zijn gebonden.
243

 Ter vergelijking zij hier herinnerd aan de democratiedoctrine 

van het BVerfG, volgens welke de democratische inhoud van het kiesrecht 

geschonden zou zijn als de Bondsdag niet langer de meest wezenlijke politieke 

beslissingen zelf zou nemen.
244

 

 Een iets andere uitwerking van dezelfde gedachte vormt het 

‘Gesetzesvorbehalt’, volgens welk concept bestuursingrepen in de vrijheid of de 

eigendom van burgers alleen zijn toegestaan voor zover daarvoor een wettelijke 

basis bestaat.
245

 Dit concept, dat op één lijn wordt gesteld met de term 

Parlamentsvorbehalt, vormt als het ware de verbindingsschakel tussen het 

Demokratieprinzip en het Rechtsstaatsprinzip. Volgens beide concepten moet 

overheidsoptreden op de wet berusten en moet het parlement daarbij die 

beslissingen zelf nemen die voor burgers het meest wezenlijk zijn.
246

 Dit 

betekent onder meer dat de Bondsregering geen zelfstandige (materieel-

)wetgevende bevoegdheid heeft.
247

 Ook betekent het dat het parlement zich niet 

via delegatie van wetgevende bevoegdheid van zijn taak mag ontdoen. Art. 80 

lid 1 GG schrijft voor dat bij delegatie van wetgevende bevoegdheid de inhoud, 

het doel en de omvang van de gedelegeerde bevoegdheid bij de wet worden 

bepaald.
248

 In de praktijk wordt de centrale positie van het parlement sinds de 

Weimartijd onder meer gewaarborgd door gebruik van verschillende bij 

wetgeving voorgeschreven voorhangprocedures, die parlementaire inspraak in 

lagere regelgeving garanderen.
249

 

 Hoewel het Demokratieprinzip en het Rechtsstaatsprinzip in de praktijk en 

qua inhoud dus sterk in elkaars verlengde liggen, doet zich hierbij mogelijk nog 

wel een principieel probleem voor. Het zou immers kunnen dat het 

democratiebeginsel meebrengt dat het parlement zoveel mogelijk zelf moet 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

242  Bv. Badura, Staatsrecht, p. 627 en Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 

495. 
243  Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 490-498 en Klein, ‘The Concept of 

the Basic Law’, p. 23. Vgl. Pünder, ‘Democratic Legitimation of Delegated Legislation’, 

p. 357-358. 
244  Zie paragraaf 3.1 van hoofdstuk 2. Vgl. Grimm, ‘Comments’, m.n. p. 369-370 en Gärditz 

& Hillgruber, ‘Volkssouveränität und Demokratie, m.n. p. 872-873. 
245  Badura, Staatsrecht, p. 381. Vgl. Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 496-498. 
246  Degenhart, Staatsrecht I, p. 12-13 en Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 496-

498. Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 379-384. 
247  Badura, Staatsrecht, p. 635. 
248  ‘Durch Gesetz können die Bundesregierung, ein Bundesminister oder die 

Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Dabei müssen 

Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetze bestimmt werden. 

(…)’. Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 634-637. 
249  Badura, Staatsrecht, p. 576. 
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doen, terwijl de rechtsstaatgedachte juist uitgaat van machtenscheiding en 

principieel beperkte bevoegdheden.
250

 De oplossing voor deze mogelijke 

tegenstelling wordt evenwel gevonden in de theorie van onder meer 

Montesquieu, Sieyès en de Federalist Papers, die er volgens Unruh alle drie op 

wijzen dat ook parlementariërs door misbruik van bevoegdheid de vrijheid en 

gelijkheid van burgers in gevaar kunnen brengen.
251

 In overeenstemming 

hiermee verklaren lid 2 en 3 van art. 20 GG dat het overheidsgezag (conform de 

Duitse democratiegedachte) principieel een eenheid is, terwijl het (conform de 

rechtsstaatgedachte) door drie staatsmachten wordt uitgeoefend. De wetgever is 

daarbij gebonden aan de grondwet, terwijl de uitvoerende en rechtsprekende 

macht zijn gebonden aan de wet (en het recht). 

 Eén relativering van de almacht van het parlement staat echter wel heel 

sterk in contrast met de hierboven geschetste positie van de wet en de wetgever. 

De Bondspresident is volgens art. 81 lid 1 GG namelijk bevoegd de 

‘wetgevingsnoodtoestand’ ten aanzien van één of meer wetsvoorstellen, uit te 

roepen als de Bondskanselier daarom verzoekt. Tijdens deze toestand kunnen 

deze wetten bij wijze van hoge uitzondering worden vastgesteld, terwijl die niet 

de goedkeuring van de Bondsdag hebben, indien ze wel de toestemming van de 

Bondsraad hebben. De wetgevingsnoodtoestand kan volgens art. 81 lid 3 

evenwel slechts één maal tijdens de ambtstermijn van een Bondskanselier 

worden uitgeroepen, en dan nog slechts onder uitzonderlijke omstandigheden en 

voor een duur van maximaal zes maanden.
252

 Er is dan ook niet werkelijk sprake 

van een overrule-recht van de Bondspresident of Bondsregering, maar slechts 

van een bepaling die beoogt een voorziening te treffen voor gevallen waarin de 

Bondsdag niet functioneert.
253

 Toch is het opvallend dat überhaupt geregeld is 

dat Bondswetten, zonder een beroep te doen op staatsnoodrecht, buiten het 

parlement om tot stand kunnen worden gebracht. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

250  Zie met name Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 473 e.v. 
251  Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 473-476. Zie voor de verhouding 

tussen democratie en rechtsstaat volgens verschillende theorieën nader hoofdstuk 5. 
252  Art. 81 GG vereist voor zijn toepassing dat een ex art. 68 door de Bondskanselier 

gestemde vertrouwensvraag negatief is beantwoord, terwijl noch de Bondsdag ontbonden 

is, noch er een nieuwe kanselier gekozen is. Verder moet de Bondsdag de 

wetsvoorstellen in kwestie hebben verworpen, of in een redactie hebben aangenomen die 

voor de regering onacceptabel is, terwijl de regering die voorstellen dringend heeft 

verklaard, of heeft verbonden met de gestelde vertrouwensvraag. Tot slot is de 

instemming van de Bondsraad vereist. Zie ook Jarass & Pieroth, Grundgesetz, 

Kommentar, p. 862-863. 
253  Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 861.  
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4.3.2 De Bondsraad als federaal inspraakorgaan 

De stelling dat de Bondsdag door middel van wetgevingsbesluiten de meest 

wezenlijke beslissingen zelf neemt doet de zaken ook meer in zijn algemeenheid 

simpeler lijken dan zij in werkelijkheid zijn. Ondanks de formulering van art. 77 

lid 1 GG en de hierboven geschetste theorie, is de Bondsdag namelijk niet 

werkelijk het enige wetgevende orgaan.
254

 Naast de Bondsdag hebben 

bijvoorbeeld ook de Bondsregering en de Bondsraad het recht van 

wetgevingsinitiatief.
255

 Bovendien heeft de Bondsraad een inspraakrecht dat in 

ieder geval in het verleden zo sterk was, dat het één van de hoofdargumenten 

voor de ‘refederalisering’ van de Föderalismusreform I was. Een vierde orgaan 

dat enige betrokkenheid heeft bij Bondswetgeving, is tot slot de Bondspresident 

die onder politieke verantwoordelijkheid van de Bondskanselier de wetten 

uitvaardigt.
256

 

 De Bondsraad bestaat uit Landsministers, die door hun regering 

geïnstrueerd worden en hun stemmen en bloc uitbrengen.
257

 Hij 

vertegenwoordigt in de Duitse optiek vooral de verschillende Landsbelangen en 

niet zozeer het algemene Duitse belang. De idee achter het instituut Bondsraad 

is dan ook niet dat het een federaal samengestelde Bondsdag zou zijn, maar dat 

de Landen via dit orgaan meewerken aan met name Bondswetgeving die hun 

belangen raakt.
258

 Concreet betekent dit dat hij een volledig 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

254  Sterker nog, sinds de vestiging van de Noord-Duitse Bond heeft er op het centrale niveau 

steeds zowel een Rijks- of Bondsdag, als een Rijks- of Bondsraad bestaan, zodat de 

stelling dat één orgaan de wetten zelfstandig vaststelt in de ‘moderne tijd’ (sinds de 

Franse bezetting) überhaupt nooit waar is geweest. 
255  Art. 76 lid 1 GG. Verreweg de meeste wetsvoorstellen zijn afkomstig van de 

Bondsregering, terwijl initiatiefwetten doorgaans van de parlementaire oppositie 

afkomstig zijn. Badura, Staatsrecht, p. 653-654. 
256  Zie art. 82 GG. Voordat hij daartoe overgaat moet hij zich er eerst van vergewissen dat 

de wet zowel inhoudelijk als qua totstandkomingsprocedure door de grondwettelijke 

beugel kan. Tot 2010 zijn er acht gevallen geweest waarin de president meende dat een 

wet materieel ongrondwettig was. Badura, Staatsrecht, p. 595-596. Vgl. 

Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 158. 
257  Het stemgewicht per Land houdt weliswaar rekening met het aantal inwoners van ieder 

Land, maar komt desondanks zeker niet neer op een ‘one man, one vote’-verdeling. De 

stemverdeling pakt vooral gunstig uit voor de kleinere Landen. Zie art. 51 GG. Zie ook 

Badura, Staatsrecht, p. 579.  
258  Vandaar ook de eerder genoemde term ‘Politikverflechtung’ en de uitgebreide regeling 

door art. 23 GG van de bevoegdheden van de verschillende organen in Europese 

verhoudingen. In de Duitse literatuur staan op dit punt theoretisch het ‘senaatmodel’ en 

het ‘bondsraadmodel’ tegenover elkaar geplaatst. De Duitse Bondsraad wordt getypeerd 

als een ‘afgezwakte bondsraadconstructie’ omdat bij toekenning van de aantallen 

Bondsraadleden rekening is gehouden met inwonertal, terwijl het orgaan principieel 

beperktere bevoegdheden heeft dan de Bondsdag. Burkens/Bovend’Eert, ‘De 

Bondsrepubliek Duitsland’, p. 150. Vgl. Laufer & Münch, Das föderative System, p. 146-

147 en Badura, Staatsrecht, p. 577. 



HOOFDSTUK 3  141 

 

medebeslissingsrecht heeft over wetten die ‘Zustimmungsgesetze’ zijn en 

bezwaar kan maken tegen ‘Einspruchsgesetze’.
259

  

 Uitgangspunt bij het onderscheid tussen beide is dat een wet een 

Einspruchsgesetz is, tenzij het Grundgesetz specifiek bepaalt dat het een 

Zustimmungsgesetz is.
260

 Bezwaar maken betekent volgens art. 77 GG in eerste 

instantie dat er een ‘bemiddelingscommissie’, bestaande uit Bondsdag- en 

Bondsraadleden, bijeengeroepen moet worden, en in laatste instantie dat de 

Bondsraad een terugzendrecht heeft.
261

 Lid 4 van art. 77 bepaalt verder dat als 

de Bondsraad een voorstel met tweederdemeerderheid afwijst (lees: terugzendt), 

het door de Bondsdag slechts nog kan worden aangenomen met diezelfde 

meerderheid. Afhankelijk van de populariteit van het voorstel in zowel 

Bondsdag als Bondsraad, heeft de Bondsraad bij dit type wetgeving dus slechts 

de bevoegdheid besluitvorming te vertragen, of een sterke 

onderhandelingspositie en een wezenlijk inspraakrecht. Bij toestemmingswetten 

ligt dat wezenlijk anders, omdat die zonder positief besluit van de Bondsraad 

niet tot stand kunnen komen. Daarbij is de Bondsdag dan ook uiteindelijk 

afhankelijk van de politieke opvattingen van de Bondsraad.
262

 

 Over de juiste invulling van het bondsstaatprincipe en met name het 

functioneren van de Bondsraad bestaat in Duitsland al decennia lang discussie. 

Met de name de unificerende werking ervan, de afnemende invloed van zowel 

de Landsparlementen als de Bondsdag en de versterkende werking die de 

‘Europeanisering’ van het recht überhaupt daarop had, zorgden ervoor dat er, 

met name sinds de jaren 1990, gepleit werd voor een politieke ontvlechting en 

‘refederalisering’.
263

 De term Politikverflechtung drukt met name uit dat de 

Bond en de Landen in zulke mate op elkaar aangewezen zijn geraakt, dat hun 

zelfstandigheid sterk verminderd zou zijn. Dat werd als problematisch gezien 

omdat de leden van de Bondsraad die geestverwanten van de Bondsdagoppositie 

waren, de bevoegdheden van de Bondsraad vaak gebruikten om het debat dat al 

in de Bondsdag had plaatsgehad, nog eens dunnetjes over te doen.
264

 Een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

259  Eenzelfde indeling bestaat krachtens art. 80 lid 2 GG ook ten aanzien van veel lagere 

regelgeving. 
260  Badura, Staatsrecht, p. 658. De categorie toestemmingswetten omvat met name wetten 

die de bestuurlijke bevoegdheidsverdeling tussen Bond en Landen raken en financiële 

wetgeving. Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 151. 
261  Vgl. Degenhart, Staatsrecht I, p. 82 e.v. 
262  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 151. 
263  Zie hierover uitgebreid Hrbek, ‘The Reform of German Federalism’. Böckenförde legt 

uit dat de invloed van de verschillende parlementen afneemt doordat compromissen zo 

moeilijk te bereiken zijn dat als de verschillende regeringen er onderling uit zijn, er voor 

de parlement nauwelijks nog ruimte is voor aanpassing van het compromis. Het is in dit 

verband dat hij de term ‘regeringenbondsstaat’ (en ook ‘ontparlementarisering’) gebruikt. 

Böckenförde, Staat, Nation, Europa, p. 183-192. 
264  Böckenförde, Staat, Nation, Europa, p. 198-209. Vgl. Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht 

op naleving van Europese regelgeving’, p. 267. 
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belangrijk onderdeel van de politieke ontvlechting die de Föderalismusreform I 

moest bewerkstelligen, was dan ook de (drastische) afname van het aantal 

toestemmingswetten.
265

 Vooralsnog lijkt het erop dat in elk geval dat doel 

behaald is.
266

 

 

5. Beschouwing 

De Duitse combinatie van volkssoevereiniteit en federalisme wordt treffend 

weergegeven met de termen ‘unitair federalisme’ en ‘coöperatief federalisme’. 

Deze concepten lijken uiteindelijk nog het meest op een ‘anderhalve staat’: er is 

niet zozeer sprake van twee overheidsniveaus, die ieder door middel van hun 

eigen soevereine volk hun bevoegdheden legitimeren, maar juist van één 

principiële eenheid, waarbinnen de Landen hun eigen bevoegdheden autonoom 

legitimeren. Anders gezegd legitimeert het soevereine Duitse volk principieel 

het Duitse overheidsgezag, terwijl de Landen een zekere Verfassungsautonomie 

hebben om de Grundentscheidung van dat volk (het Grundgesetz), binnen de 

grenzen van het Homogenitätsprinzip, aan te vullen.  

 De BRD is dus principieel een eenheid, zoals ook een op volkssoevereiniteit 

gebaseerde eenheidsstaat dat is, terwijl een onderdeel van de fundamentele 

beslissing van het Duitse volk ook is dat het ruimte wenst te laten voor de 

eigenheid van verschillende deelgroepen die binnen het volk leven. De 

deelvolkeren mogen zichzelf immers, binnen de grenzen die het GG daaraan 

stelt, een grondwet met bijpassende rechtsorde en organen geven. Ze zijn 

daarmee niet soeverein geworden, maar ze mogen zich wel gedragen alsof ze dat 

zijn. Bij de vaststelling van de ‘eigen’ rechtsorde zijn ze immers, in tegenstelling 

tot het Duitse volk als het zijn verfassungsgebende Gewalt (zijn soevereiniteit 

over de rechtsorde) uitoefent, niet juridisch ongebonden, terwijl ze wel mogen 

gelden als auteur van hun rechtsorde. 

  De constitutionele autonomie van de Landen wordt onder meer beschermd 

door de inspraak die ze via de Bondsraad hebben bij grondwetswijziging. Over 

de eisen die het Grundgesetz aan hun rechtsordes stelt, beslissen de Landen dus 

zelf mee. Een tweede bescherming wordt geboden doordat de federale indeling 

van Duitsland als zodanig tot de onwijzigbare bepalingen van het Grundgesetz 

behoort. Een omvorming van de BRD in een (gedecentraliseerde) eenheidsstaat 

mag alleen door het Duitse volk zelf worden voltrokken. Behoudens een nieuwe 

soevereine daad door het Duitse volk, is het federalisme dus een verplicht 

onderdeel van het Duitse staatsrecht. Ook de federale organisatie van de BRD 

volgt dit patroon, waarin de Bond de hoofdlijnen bepaalt en de Landen hun 

plaats binnen die hoofdlijnen vinden. De Landen zijn immers vooral 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

265  Hrbek, ‘The Reform of German Federalism’, p. 237. 
266  Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht op naleving van Europese regelgeving’, p. 268. 
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uitvoeringsinstantie van de Bond doordat zij zijn belast met de uitvoering van 

Bondswetgeving. Ze hebben nauwelijks ‘eigen’ beleidsterreinen. Aan de andere 

kant hebben de Landen in de totstandkoming van veel Bondswetgeving wel een 

belangrijke stem. De Bondsraad heeft immers nog altijd een stevig inspraakrecht 

in wetgeving en is op onderdelen zelfs bevoegd de door ‘de wetgever’ gewilde 

wetten definitief af te wijzen.  

 De beste beschrijving van het Duitse federale model lijkt dus te zijn dat de 

politieke existentie van de Bond en de Landen daarin ineengevlochten zijn, 

waarbij het ‘nationale element’ het grootste gewicht in de schaal legt. 

Doorslaggevend is steeds dat allen Duitser zijn, terwijl aan de eisen van art. 20 

GG deels wordt voldaan door middel van de deelstaatgrondwetten. Böckenförde 

heeft dan ook een punt waar hij stelt dat het nationale volk en de Landvolkeren 

niet zozeer tegenover elkaar moeten worden beschouwd, maar zij vooral gezien 

moeten worden in termen van vervlechting: de Landvolkeren zijn vooral een 

deel van het Duitse volk als geheel en de Beierse politieke identiteit is dus niet 

wezenlijk een andere dan de Duitse. Het Bundesverfassungsgericht heeft het in 

het verleden nog scherper gesteld door sterk de indruk te wekken dat het meent 

dat gemeenteraden en Landsparlementen door (delen van) het Duitse volk 

worden gekozen.
267

 

 Ook in het Duitse schema van representatie en horizontale 

machtenscheiding kan hiervan een reflectie worden teruggevonden. De 

Bondsdag wordt immers op basis van (binnen het stelsel van personalisierte 

Verhältniswahl) zo strikt mogelijke stemgelijkheid gekozen door het gehele 

Duitse volk, terwijl het dat volk als nationale eenheid representeert. Conceptueel 

is het de ‘politieke motor’ van het politieke bestel, aangezien het is belast met 

het vaststellen van de volkswil en met het in politieke daden (doen) omzetten 

daarvan. In de Duitse democratieopvatting moet het volk dat soeverein over de 

rechtsorde is dat immers ook in de rechtsorde zijn, terwijl iedere Duitser in 

beginsel een gelijk grundrechtsgleiches Recht toekomt om door middel van de 

verkiezingen daadwerkelijk zijn leefomstandigheden te beïnvloeden. Op papier 

is het parlement dan ook de wetgever en benoemt en ontslaat het materieel de 

Bondskanselier, en daarmee de Bondsregering, naar welgevallen.  

 Maar papier is geduldig. De positie van de Bondsraad zorgt er immers voor 

dat de Landen wel degelijk invloed hebben op de federale politieke 

wilsvorming. Bondswetten zijn wellicht conceptueel het product van de wil van 

het Duitse volk, dit betekent niet dat de Landen er geen zeggenschap over 

hebben. Het coöperatieve federalisme, dat hierboven tot de anderhalve-

staatgedachte leidde, heeft dus ook, en misschien wel zelfs vooral, zijn 

repercussies op de politieke representatie op het federale niveau. Niet in de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

267  Het stelde dat waar art. 28 lid, tweede zin GG luidt: ‘In den Ländern, Kreisen und 

Gemeinden muß das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, 

freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist’, het woord ‘volk’ dezelfde 

betekenis heeft als in art. 20 lid 2 GG. BVerfGE 85, 37 (50) (Auslanderwahlrecht I). 
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Bondsdag, maar wel ten aanzien van wat dat parlement zoal vermag. De Duitse 

Bondsraadconstructie leidt niet tot ‘gemengde wilsvorming’ maar wel tot een 

beperkte geldingsmacht van de volkswil. Dat wil zeggen, de Bondsdag is niet 

omnipotent maar wel als enige bevoegd de volkswil vast te stellen. De 

Bondsraad geldt daarentegen (slechts) als vertegenwoordiger van de Landen, 

maar kan federale wetgeving wel vaak blokkeren. Federale wilsvorming lijkt de 

nationale wilsvorming dus aan te vullen of soms van geldingsmacht te 

ontnemen. De mate waarin de nationale volkswil door de Bondsdag tot recht 

wordt verheven, wordt daarmee principieel beperkt door federale wilsvorming 

namens de Landen. 

 Dat hier toch geen doorbreking plaatsvindt van de soevereiniteit van het 

Duitse volk, lijkt er onder andere mee te maken te hebben dat ook de 

Landsvolkeren uiteindelijk bestaan uit Duitsers. Het volk wordt dus niet door 

‘vreemde elementen’ beperkt in zijn vrijheid, maar wordt onderworpen aan extra 

procedurevoorschriften en wezenlijk ‘interne’ inspraakrechten. Federalisme 

wordt in Duitsland niet voor niets primair gezien als verticale vorm van 

machtenscheiding. Zoals het Rechtsstaatsprinzip horizontale checks and 

balances stelt, stelt ook het Bundesstaatsprinzip eisen aan de wijze waarop het 

Duitse volk zichzelf regeert. 

 Beide principes vallen uiteindelijk echter niet samen. Het gaat bij de 

Bondsraad immers niet om inspraak van organen die uiteindelijk zelf ook 

berusten op (een product van) de nationale algemene wil, maar om inspraak van 

organen die principieel berusten op de wil(len) van de Landen. Hier komt 

daarom de vraag op of het Duitse volk zichzelf wel echt regeert, als het 

parlement dat zijn wil vertegenwoordigt uiteindelijk niet altijd 

doorzettingsmacht heeft. Is een kenmerk van federalisme misschien dat er niet 

één soeverein is die zichzelf regeert door middel van representatie van zijn wil, 

maar dat er sprake is van co-regering door een nationale en een federale wil? In 

dat geval lijken federalisme en volkssoevereiniteit inherent op zeer gespannen 

voet met elkaar te staan omdat volkssoevereiniteit de doorzettingsmacht van het 

volk lijkt te eisen.  

 De Duitse doctrine kan altijd nog terugvallen op de gedachte dat het hier 

gaat om vrijwillige zelfbeperking door het volk, terwijl dat wel volledig 

soeverein de constitutie heeft vastgesteld. De mate waarin de Landen inspraak 

hebben op het Bondsniveau is dus door het volk zelf vastgesteld. Nadeel van 

deze redenering is echter dat die alleen de soevereiniteit van het volk over de 

rechtsorde garandeert en niet van toepassing is op de soevereiniteit van het volk 

in de rechtsorde. Uiteindelijk lijkt het argument dat men allen Duitser is dus de 

doorslag te geven, omdat hiermee de wilsvorming in de Landen ook Duitse 

wilsvorming is. Omdat deze vragen zonder meer nadere studie verdienen 

worden ze in het volgende (positiefrechtelijke) hoofdstuk in het achterhoofd 

gehouden, terwijl de conceptueel-theoretische verhouding tussen 

volkssoevereiniteit en federalisme zeer uitgebreid aan de orde komt in hoofdstuk 

6. 
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 Voor nu kan worden vastgesteld dat de notie dat de soeverein over de 

rechtsorde dat ook in de rechtsorde moet zijn, moeilijk ten volle volgehouden 

lijkt te kunnen worden in een bondsstaat. Het zou daarom kunnen dat deze 

theorie geschikter is voor eenheidsstaten. Hoe dan ook roept de federale 

dimensie dus de vraag op het volk zichzelf wel echt regeert. Bovendien roept die 

dimensie de vraag op of er wel echt in zo sterke mate sprake is van politieke 

eenheid als de Duitse opvatting over volkssoevereiniteit suggereert. Beide 

vragen verdienen het nader uitgezocht worden, aangezien (con)federale 

verhoudingen zeer relevant lijken te zijn voor de vertegenwoordigende positie 

van het Europees Parlement, terwijl ook de vraag naar de betekenis van politieke 

eenheid in dat verband uitermate relevant is. 

 



 

 

 

 




