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Hoofdstuk 4 

Het Amerikaanse Congres als representant 

van het volk en de volkeren 

 

1. Inleiding 

Uit het vorige hoofdstuk komt naar voren dat federalisme in Duitsland een 

concept is dat vooral de organisatiewijze van de staat verklaart. Waar 

volkssoevereiniteit in Duitse ogen vooral betekent dat allen gelijkelijk moeten 

beschikken over het overheidsgezag, betekent federalisme in Duitsland vooral 

dat het overheidsgezag verticaal gescheiden is. Dit brengt enerzijds mee dat de 

wil van het parlement (lees: het volk) soms gestuit kan worden door de 

Bondsraad, en anderzijds dat de federale overheid principieel begrensde 

bevoegdheden heeft. In de Duitse doctrine zitten deze twee noties elkaar niet al 

te veel in de weg omdat het overheidsgezag van de Landen uiteindelijk ook op 

Duitsers steunt, zodat al het overheidsgezag nog steeds van het soevereine 

Duitse volk uitgaat. Hetzelfde argument gaat op voor de Bondsraad, zodat ook 

zijn veto over parlementaire beslissingen geen verlies aan soevereiniteit lijkt te 

betekenen. 

 De vraag is echter hoe overtuigend de Duitse verzoening van soevereine 

eenheid en federale diversiteit is. Vastgesteld werd bijvoorbeeld al dat de 

volkeren van de Duitse Landen eigenlijk niet soeverein zijn, omdat ze niet naar 

eigen inzicht bevoegdheden aan hun eigen overheden kunnen opdragen. Ook 

viel op dat de positie van de Bondsraad welbeschouwd afbreuk doet aan de 

soevereiniteit van het Duitse volk, omdat hij beslissingen van het parlement kan 

stuiten. Aangezien hij principieel geen vertegenwoordiger van het volk is maar 

juist de Landsbelangen behartigt, lijkt het erop dat federalisme fundamenteel 

inbreuk maakt op de notie van soevereine zelfregering door het volk. 

 In dit derde hoofdstuk wordt nagegaan hoe in het andere ‘archetype’ van 

federale democratische staten wordt omgegaan met de vragen in de 

beschouwing van hoofdstuk 2 naar voren zijn gekomen, zoals de spanning 

tussen volkssoevereiniteit en federalisme. De Verenigde Staten (VS) wordt, als 

eerste federale staat, doorgaans gezien als ‘het klassieke voorbeeld’ van hoe een 

bondsstaat werkt. Hierbij is van belang dat de VS een heel andere 

grondstructuur heeft dan de BRD. De VS kent bijvoorbeeld geen leerstuk als 

bondstrouw, terwijl dat voor de BRD van groot belang is. Een tweede voorbeeld 

is dat de VS twee geheel opgetuigde, naast elkaar staande staatsstructuren kent 

(bijvoorbeeld in de vorm van twee van elkaar gescheiden rechtelijke 

kolommen), terwijl de BRD juist hoofdzakelijk een vervlochten staatsstructuur 
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kent. Een derde en laatste reden waarom de VS een interessant voorbeeld vormt 

is dat hij verschillende ontwikkelingsfasen kent, waarbij vooral de eerste en de 

laatste instructief zijn voor de samenhang tussen de grondslag van het federale 

overheidsgezag, de status van burgers daarin en de vertegenwoordigende positie 

van het federale parlement (de driehoeksrelatie volkssoevereiniteit– 

volksvertegenwoordiging – (con)federalisme). Tegen de achtergrond van deze 

ontwikkelingsfasen laat dit hoofdstuk zien hoe (niet) voor de hand liggend de 

Duitse verzoening van volkssoevereiniteit en federalisme is, en welke modellen 

er ook mogelijk zijn. Deze dragen nader bij aan de begripsvorming die nodig is 

om de positie van het Europees Parlement nader te kunnen duiden. 

 Betoogd kan worden dat de VS bij de ratificatie van de Constitutie 

begonnen is als confederatie, terwijl hij na de Burgeroorlog een unitaire 

federatie is geworden.
1
 Het debat hierover is echter sterk gepolariseerd. Er zijn 

evenveel betogen te vinden die uitleggen dat de VS eigenlijk altijd een 

confederatie is gebleven als er betogen te vinden zijn die stellen dat de VS altijd 

al principieel één volk kende.
2
 Daarbij komt dat ook over de vraag naar wat 

überhaupt de relevantie is van wat de VS in het verleden al dan niet geweest is 

grote verdeeldheid bestaat. Originalists betogen doorgaans dat de bedoeling van 

de founding fathers te allen tijde doorslaggevend moet zijn voor de juiste 

interpretatie van de Constitutie. Nonoriginalists betogen daarentegen dat de 

Constitutie een living instrument is dat naar plaats en tijd van inhoud kan 

veranderen.
3
 Om het nog ingewikkelder te maken wordt er ook – terecht – 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1  Tot op de dag van vandaag is de term ‘Burgeroorlog’ tamelijk omstreden, omdat die 

impliceert dat hij een oorlog tussen de burgers van één volk was, terwijl dat nu juist één 

van de centrale twistpunten was. Amar erkent dan ook dat hij, mede door het gebruik van 

de term (in plaats van bv. ‘war between the states’), een ‘nationalist’ is. A.R. Amar, ‘Of 

Sovereignty and Federalism’, Yale Law Journal 1986/1987, vol. 96, p. 1429. Zie hierover 

uitgebreid (en ongenuanceerd) L.M. Bassani, ‘Jefferson, Calhoun and State's Rights: The 

Uneasy Europeanization of American Politics’, Telos: A quarterly journal of radical 

thought 1999, nr. 114, p. 132-154, noot 1. Aangezien de term ‘Burgeroorlog’ de 

gebruikelijke Nederlandse term is zal die hier worden gebruikt, terwijl daarmee geen 

inhoudelijke implicaties bedoeld worden. De term ‘unitaire federatie’ wordt in de VS 

overigens niet gebruikt.  
2  Confederale betogen worden doorgaans verdedigd door wat men ‘states’ rightists’ noemt, 

terwijl de verdedigers van, kort gezegd, de unitair-federale opvatting typisch 

nationalisten zijn.  
3  Nonoriginalist Brennan noemde originalism in 1985 ‘little more than arrogance cloaked 

as humility’. L. Fisher & K.J. Harriger, American Constitutional Law vol. 1: 

Constitutional structures. Separated Powers and Federalism, Durham, North Carolina: 

Carolina Academic Press 2008, p. 71. Zie voor een overzicht van de meestgebruikte 

argumenten van beide kampen E. Chemerinsky, Constitutional Law: Principles and 

Policies, New York: Aspen Law & Business, 2002, p. 17-25. Zie voor een betoog dat een 

sterke verbinding legt tussen originalism en volkssoevereiniteit P. De Marneffe, ‘Popular 

Sovereignty, Original Meaning, and Common Law Constitutionalism’, Law and 

Philosophy 2004, vol. 23, nr. 3, p. 223-260. Zie voor stevige kritiek op de originalistische 

benadering L.G. Simon, ‘The Authority of the Framers of the Constitution: Can 
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gewezen op de wetenschappelijke gevaren van juristen die zich gedragen als 

historici.
4
 Het ‘gezaghebbend’ vastleggen van de bedoeling van de founding 

fathers of de conventies die de Constitutie ratificeerden kan immers beter 

gebeuren door historici zelf. 

 Dit alles maakt het niet eenvoudiger een algemeen geaccepteerde 

interpretatie van het relevante Amerikaanse staatrecht te geven, terwijl dit wel 

het oogmerk van dit hoofdstuk is.
5
 De vraag wat op een gegeven moment te 

gelden heeft als de ‘heersende leer’ hangt vooral af van wat de meerderheid van 

het Hooggerechtshof ervan vindt, terwijl meerderheden in dat Hof niet altijd 

stabiel zijn.
6
 Deze onenigheid is echter ook uiterst interessant, aangezien dit 

onderzoek vooral op zoek is naar verschillende wijzen waarop er in het 

staatsrecht kan worden omgegaan met de moeilijkheden die de driehoeksrelatie 

volkssoevereiniteit – volksvertegenwoordiging – (con)federalisme kan 

oproepen.  

 De verhouding tussen het volk of de volkeren en de federale staat lijkt in de 

loop der tijd verschoven te zijn, zodat het Congres wel eens in verschillende 

representatiestructuren gefunctioneerd zou kunnen hebben. Van dit gegeven 

wordt in dit hoofdstuk zoveel mogelijk gebruik gemaakt. Net als de vorige twee 

hoofdstukken begint het met een historische paragraaf, die wordt gevolgd door 

een paragraaf over federalisme en een paragraaf over de vertegenwoordigde 

positie van het parlement. Het staatsrecht wordt in de historische paragraaf weer 

zoveel mogelijk geduid in het licht van de meeste wezenlijke (historische) 

keuzes die het gemaakt heeft, terwijl zoveel mogelijk wordt afgezien van het 

aanwijzen van oorzaken voor gebeurtenissen en dergelijke. Omdat het 

Amerikaanse staatsrecht meer te maken heeft gehad met veranderende doctrines 

dan met veranderende rechtsstructuren, wordt daarbij vooral in beschrijvende 

zin de aandacht gevestigd op het verloop van het staatsrechtelijke debat.
7
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Originalist Interpretation Be Justified?’, California Law Review 1985, vol. 73, nr. 5, p. 

1482-1539. 
4  Monaghan waarschuwt voor wat hij ‘History Lite’ noemt. Hij stelt zijn eigen 

‘originalistische’ opvattingen daarmee overigens wel in een merkwaardig daglicht. H.P. 

Monaghan, ‘We the People[s], Original Understanding, and Constitutional Amendment’, 

Columbia Law Review 1996, vol. 96, nr. 1, p. 147-148.  
5  Evenmin als in het vorige hoofdstuk, gaat het hier immers er primair om de voors en 

tegens van verschillende interpretaties van het (Duitse of) Amerikaanse staatsrecht tegen 

elkaar af te wegen. Het doel van hoofdstuk 3 en 4 is vooral begripsvorming die nuttig is 

voor het nader duiden van de positie van het Europees Parlement. 
6  Amerikaanse staatsrechthandboeken zijn doorgaans zeer sterk gericht op de verschillende 

uitspraken die door dat hof zijn gedaan. 
7  Een uitgebreide conceptuele analyse van zowel het Duitse als het Amerikaanse debat 

over volkssoevereiniteit en federalisme volgt in hoofdstuk 6. 
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2. De historische ontwikkeling van de Verenigde Staten 

2.1 De ratificatie van de grondwet 

De geschiedenis van de Verenigde Staten vindt welbeschouwd zijn aanvang in 

de ‘Amerikaanse revolutie’. Die revolutie markeert immers het moment waarop 

de Amerikaanse koloniën zich losmaakten van het Britse Rijk, terwijl zij zich 

vrijwel direct daarna confederaal verenigden onder de Articles of 

Confederation.
8
 Vrijwel geen van de verschillende staten is ooit langer dan 

enkele jaren een onafhankelijke soevereine staat geweest.
9
 Ook de confederale 

periode heeft echter niet vreselijk lang geduurd. Ongeveer tien jaar na ratificatie 

van de Articles werden zij vervangen door de Constitutie van de Verenigde 

Staten, waarmee de VS formeel een aanvang nam.
10

 

 De ‘aard’ van de door de Constitutie in het leven geroepen unie van 

Verenigde Staten is vrijwel steeds zeer omstreden geweest. In het debat hierover 

zijn grofweg drie stromingen te onderscheiden. Nationalisten betogen doorgaans 

dat de Constitutie het product is van ‘het’ (gehele) Amerikaanse volk; states’ 
rightists stellen dat zij een verdrag is tussen de verschillende Amerikaanse 

volkeren of staten; een middenstroming, die zou kunnen worden aangeduid met 

‘Madisonians’, meent dat de Constitutie ‘partly national, partly federal’ is.
11

 Het 

belang van deze onenigheid heeft onder meer te maken met de gedachte dat de 

auteur van een constitutie volgens de veel opvattingen over volkssoevereiniteit 

ook bevoegd is die eenzijdig te wijzigen of af te schaffen.
12

 De vraag wie de 

juridische auteur van het document is, is dus van buitengewoon belang. 

 Ongelukkigerwijze bestaat er echter vooral ook onenigheid over de juiste 

duiding van de gevolgde ratificatieprocedure. Art. VII van de Constitutie bepaalt 

dat de grondwet in werking zal treden zodra hij door negen van de dertien staten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8  P.J. Boon, Amerikaans Staatsrecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001, p. 2. 
9  Texas en Hawaï zijn de enige twee uitzonderingen. 
10  Voor de opheffing van de Articles en de oprichting van de federatie worden verschillende 

redenen genoemd. Een staatrechtelijke reden die genoemd wordt is dat de staten volgens 

sommigen te machtig waren ten opzichte van de eigen bevolking, zodat de pas 

herwonnen vrijheid van burgers niet voldoende gegarandeerd was. Zie verder Hoogers, 

De verbeelding van het souvereine, p. 84, F. McDonald, States’ Rights and the Union: 

imperium in imperio, 1776-1876, Lawrence: University Press of Kansas 2000, p. 14-18 

en Boon, Amerikaans Staatsrecht, p. 2-3. 
11  Een uitstekend voorbeeld van de eerste stroming is verwoord in Amar, ‘Of Sovereignty 

and Federalism’, McDonald verwoordt met name de tweede stroming in McDonald, 

States’ Rights and the Union en de derde stroming kan worden gevonden in Monaghan, 

‘We the People[s]’. 
12  Zie hiervoor uitgebreid hoofdstuk 5. 
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geratificeerd is.
13

 Aangezien de staten daartoe ieder een bijzondere conventie 

moesten laten verkiezen, is duidelijk dat de ratificatie een daad van het volk zelf 

betrof.
14

 Ook staat vast dat niet alle volkeren of staten tegelijkertijd aan de 

Constitutie gebonden werden. Rhode Island weigerde bijvoorbeeld aanvankelijk 

hardnekkig te ratificeren en deed dat uiteindelijk slechts onder bedreiging met 

algehele uitsluiting.
15

 Daarmee staat echter nog steeds niet vast wie precies de 

auteur van de Constitutie was: het volk, de volkeren of het volk en de staten.
16

 

 Een oordeel over wie er gelijk heeft wordt hier achterwege gelaten omdat 

juist de verschillende redeneringen als zodanig interessant zijn. Volstaan wordt 

met enkele kanttekeningen. Ten eerste is het merkwaardig om, zoals Amar doet, 

aan te nemen dat de ratificatie van een constitutie door of namens een nationaal 

volk geschiedt, terwijl slechts een deel van dat volk aan het document gebonden 

was en de meerderheid per staat berekend werd.
17

 Ten tweede is het even 

merkwaardig om, zoals Monaghan doet, er vanuit te gaan dat zowel het volk als 

de staten auteur van de Constitutie zijn, aangezien ze in ieder geval niet beide 

hebben gehandeld. Ten derde is niet zonder meer duidelijk dat de states’ 

rightists er gelijk in hebben dat verschillende soevereine volkeren één staat in 

het leven kunnen roepen. Tot slot is het maar zeer de vraag of het nationale volk 

en de staten naast elkaar staande, gelijke soevereine entiteiten kunnen zijn, zoals 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

13  ‘The Ratification of the Conventions of nine States, shall be sufficient for the 

Establishment of this Constitution between the States so ratifying the Same.’ 
14  Uitdrukkelijk werd gepoogd de indruk te vermijden dat de Constitutie een ‘gewoon’ 

internationaal verdrag was. McDonald, States’ Rights and the Union, p 20-22. Niet stond 

en staat overigens zonder meer vast dat op deze daad van grondwetschepping het concept 

volkssoevereiniteit van toepassing is. Als alternatieve theorieën worden ook wel de 

theorie van Locke en ‘common law constitutionalism’ aangedragen. Zie bv. A.R. Amar, 

‘The Consent of the Governed: Constitutional Amendment Outside Article V’, Columbia 

Law Review 1994, vol. 94, nr. 2, p. 475-476, Zie ook De Marneffe, ‘Popular 

Sovereignty’. Hier wordt er echter vanuit gegaan dat ‘We, the People’ wel degelijk op de 

soevereine daad van een volk duidt. Volkssoevereiniteit is in het Amerikaanse debat het 

dominante concept. 
15  Monaghan, ‘We the People[s]’, p. 149 en Chemerinsky, Constitutional Law, p. 11.  
16  Zie respectievelijk Amar, ‘The Consent of the Governed’, McDonald, States’ Rights and 

the Union, p. 22 en Monaghan, ‘We the People[s]’ waarin, aan de hand van uitvoerige 

citaten van vooraanstaande staatslieden, (tegenstrijdig met elkaar) zou moeten blijken 

waarom elk van de auteurs het bij het juiste einde heeft. 
17  Amar meent dat met de ratificatie de voorheen soevereine volkeren zich tot één volk 

smeedden. Dat is, zoals Monaghan terecht opmerkt, echter merkwaardig omdat 

soevereiniteit naar zijn aard onvervreemdbaar is en het bovendien niet de vraag wie er 

voorheen soeverein was, maar welke soeverein ‘thans’ handelt. Als dat het gehele volk 

is, moet een meerderheid ook als deel van dat gehele volk worden berekend (dit principe 

omarmt Amar overigens merkwaardigerwijze ten volle in Amar, ‘The Consent of the 

Governed’). Zie Amar, ‘Of Sovereignty and Federalism’, o.a. p. 1425 en Monaghan, ‘We 

the People[s]’ p. 135. 
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Madison bijvoorbeeld meent.
18

 Hoe dan ook zou de ‘aard van de unie’ nader 

blijken aan de hand van concrete conflicten, waarvan de Burgeroorlog niet de 

minste vormt. 

 

2.2 De nullificatiedoctrine 

De periode tussen de ratificatie en de Burgeroorlog wordt gekenmerkt door 

verschillende hoog oplopende conflicten over de juiste duiding en interpretatie 

van federale grondwet. Ging het debat tijdens de ratificatie vooral om de aard 

van de unie, in de periode die daarop volgde stond vooral de vraag centraal 

welke staatsrechtelijke consequenties die (verschillend opgevatte) aard had. 

Hadden de staten bijvoorbeeld bevoegdheden teneinde zich de (onjuist 

handelende) federale overheid juridisch van het lijf te houden? De meest 

gangbare mogelijkheden tot bijsturing van de federatie waren de verkiezing door 

burgers van het Huis van Afgevaardigden en de verkiezing door de wetgevende 

machten van de staten van leden van de Senaat.  

 De vraag was echter vooral welke andere mogelijkheden er nog waren, 

aangezien weerstand tegen de federatie vaak juist door lokale meerderheden 

werd gevoed, die nationaal in de minderheid waren. In hoeverre waren zij 

bevoegd de rechtsgeldigheid van federale rechtshandelingen te betwisten? En 

wat waren eigenlijk precies de implicaties van nationale dan wel statelijke 

soevereiniteit? De states’ rightists ontworpen en verfijnden in deze periode de 

beruchte ‘nullificatiedoctrine’, terwijl hun voornaamste tegenstanders, de 

nationalisten, op hun beurt evenzeer duidelijkheid verschaften over de ultieme 

implicaties van hun soevereiniteitsopvatting. Op deze wijze heeft een 

staatsrechtelijk niet al te gelukkige periode gezorgd voor doordachte en 

bediscussieerde theorievorming over de verhouding tussen volkssoevereiniteit 

en federalisme.  

 Dat betekende overigens niet dat van meet af aan helder was welk 

soevereiniteitsconcept de Constitutie precies hanteert. De VS komt enerzijds 

voort uit het op parlementaire soevereiniteit gebaseerde Britse Rijk, maar is 

anderzijds de eerste grote op volkssoevereiniteit gebaseerde staat. Het lijkt er 

sterk op dat dit repercussies heeft gehad voor sommige Amerikaanse 

soevereiniteitsopvattingen. Dat geldt met name voor het elfde amendement, dat 

vaak wordt gezien als eerste grote overwinning van de states’ rightists. Juridisch 

gezien vertegenwoordigt het een parlementaire-soevereiniteitsopvatting, terwijl 

states’ rightists zich juist typisch beroepen op die andere 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

18  J. Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, in: The Federalist. A collection of essays written 

in favour of the new constitution, as agreed upon by the federal convention, September 

17, 1787, New York: J. and A. McLean, herdrukt in: A. Hamilton, J. Madison en J. 

Jay/T. Ball (red.), The Federalist with Letters of “Brutus”, Cambridge: Cambridge 

University Press 2005, p. 181-187, p. 185. 
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soevereiniteitsopvatting, namelijk op die van de soevereiniteit van het eigen 

staatsvolk. De uit het elfde amendement voortkomende sovereign immunity, die 

regelt dat de staten en de federatie in beginsel niet tegen hun wil voor de rechter 

gedaagd kunnen worden, heeft dan ook maar weinig van doen met de federale 

verhoudingen an sich en ziet vooral op een verheven status van de overheid 

jegens zijn onderdanen.
19

 

 Het eerste grote conflict tussen een staat en de federatie, waarbij de leer van 

de soevereiniteit van de staatsvolkeren een bepalende rol speelde, is dan ook van 

later datum. Die twijfelachtige eer hebben de zogenaamde Kentucky en Virginia 

resolutions, die in 1798 en 1799 werden aangenomen.
20

 Aanleiding voor de 

resoluties was het, wegens een oorlog met Frankrijk, federaal uitvaardigen van 

de Alien en Sedition Acts. Gevreesd werd dat met name de Sedition Act, die het 

lasteren van federale overheidsorganen en ambtenaren verbood, de oppositie 

monddood zou maken en zelfs dat de federatie tot een monarchale 

regeringsvorm zou worden geperverteerd.
21

 Beweerdelijk waren de wetten 

ongrondwettig omdat ze niet konden bogen op een grondslag in de Constitutie. 

Verzet ertegen was dus geboden omdat de vrijheden van de burgers en de 

republikeinse regeringsvorm anders gevaar liepen. De vraag was alleen hoe de 

staten moesten reageren op ongrondwettig bevonden federale wetgeving. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

19  Het elfde amendement luidt: ‘The Judicial power of the United States shall not be 

construed to extend to any suit in law or equity, commenced or prosecuted against one of 

the United States by Citizens of another State, or by Citizens or Subjects of any Foreign 

State.’ Amar betoogt uitvoerig dat deze leer begrijpelijk is wegens zijn oorsprong in de 

Britse parlementaire soevereiniteit, maar zich uiteindelijk slecht verdraagt met het 

concept volkssoevereiniteit, volgens welk de overheid nu juist niet immuun is jegens zijn 

burgers. Amar, ‘Of Sovereignty and Federalism’, p. 1466-1520. Zeer kort is overigens 

zijn oordeel over het concept sovereign immunity: ‘This is all, in a word, nonsense’ (p. 

1473). Zie voor de historische verbondenheid van de zaak Chisholm v. Georgia en het 

elfde amendement o.a. Chemerinsky, Constitutional Law, p. 184-185, R.E. Barnett, ‘The 

People or the State?: Chisholm V. Georgia and Popular Sovereignty’, Virginia Law 

Review 2007, vol. 93, nr. 7, p. 1729-1758 en McDonald, States’ Rights and the Union, p. 

35. 
20  Deze resoluties waren weliswaar niet de eerste vorm van juridisch verzet, maar waren 

wel de eerste rechtshandelingen die verder beoogden te gaan dan enkel het opsommen 

van grieven. A. Koch & H. Ammon, ‘The Virginia and Kentucky Resolutions: An 

Episode in Jefferson's and Madison’s Defense of Civil Liberties’, The William and Mary 

Quarterly 1948, third series, vol. 5, nr. 2, p. 157. 
21  Koch & Ammon, ‘The Virginia and Kentucky Resolutions’, p. 151. De Alien Acts 

kwamen er grofweg op neer dat de President onder omstandigheden bepaalde 

vreemdelingen mocht deporteren. Zie voor de politieke achtergrond McDonald, States’ 

Rights and the Union, p. 39-41 en Koch & Ammon, ‘The Virginia and Kentucky 

Resolutions’. Zie verder C.R. Massey, ‘The Locus of Sovereignty: Judicial Review, 

Legislative Supremacy, and Federalism in the Constitutional Traditions of Canada and 

the United States’, Duke Law Journal 1990, vol. 1990, nr. 6, 1242-1246.  
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 In antwoord hierop legden de Kentucky en Virginia resolutions de kiem van 

de nullificatiedoctrine.
22

 Deze resoluties gaan uit van de stelling dat de 

Constitutie een pact tussen staten is, waarbij de federatie gelimiteerde 

bevoegdheden worden opgedragen. Aan deze verdragsrechtelijke aard van de 

Constitutie wordt vervolgens de conclusie verbonden dat het iedere 

verdragspartij (de staten dus) vrij staat uiteindelijk voor zichzelf te beoordelen 

wat de inhoud van het pact is.
23

 Volgens de Kentucky resolutions staat het iedere 

staat bovendien vrij zelf te beoordelen met welke maatregelen een schending 

moet worden bestreden. De ultieme maatregel is daarbij ‘nullificatie’, dat wil 

zeggen het voor het recht uitspreken dat een ongrondwettige (federale) wet op 

het eigen staatsgebied null en void is.
24

 Daarmee oordeelde de wetgever van 

Kentucky dus formeel dat het Amerikaanse federalisme confederaal van aard 

was en dat het dientengevolge niet federale, maar statelijke organen zijn die 

uiteindelijk oordelen over de reikwijdte van federale bevoegdheden.
25

 Hoewel 

Virginia en Kentucky de andere staten opriepen zich bij hun protest aan te 

sluiten, waren de meeste reacties ronduit vijandig. Geen van hen nam een 

vergelijkbare resolutie aan.
26

 De nullificatiedoctrine als zodanig vond evenwel 

breder aanhang, in zowel noordelijke als zuidelijke staten. 

 De ‘vroege republiek’ lijkt überhaupt een politiek zeer woelige tijd te zijn 

geweest, waarin de bestendigheid van de unie allerminst als gegeven werd 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

22  Koch & Ammon, ‘The Virginia and Kentucky Resolutions’; McDonald, States’ Rights 

and the Union, p. 41. De resoluties kunnen worden gevonden op resp. 

www.constitution.org/cons/kent1798.htm (de door Jefferson aan het Huis van 

Afgevaardigden van Kentucky voorgestelde versie), 

www.constitution.org/rf/kr_1798.htm (de door het Huis van Afgevaardigden 

aangenomen versie en www.constitution.org/cons/virg1798.htm (de Virginia resolution). 
23  De eerste Kentucky resolution stelt bijvoorbeeld ‘that, as in all other cases of compact 

among powers having no common judge, each party (bedoeld wordt de staten, MD) has 

an equal right to judge for itself, as well of infractions as of the mode and measure of 

redress.’ Zie ook Koch & Ammon, ‘The Virginia and Kentucky Resolutions’, p. 157. 
24  De negende en laatste Kentucky resolution verklaart dat ‘the co-states, recurring to their 

natural right in cases not made federal, will concur in declaring these acts void and of no 

force and will each unite with this commonwealth, in requesting their repeal at the next 

session of Congress’. Zie ook Koch & Ammon, ‘The Virginia and Kentucky 

Resolutions’, p. 169. Op dit punt verschillen de opvattingen van Jefferson en Madison en 

daarom ook de resoluties van de twee staten. Madison meende dat de staten het moesten 

laten bij meer of minder luide protesten. Koch & Ammon, ‘The Virginia and Kentucky 

Resolutions’, p. 162; R.L. Ketcham, ‘Jefferson and Madison and the Doctrines of 

Interposition and Nullification: A Letter of John Quincy Adams’, The Virginia Magazine 

of History and Biography 1958, vol. 66, nr. 2, p. 179. Met de nullificatiedoctrine is 

overigens onlosmakelijk het concept ‘interpositie’ verbonden, dat erop ziet dat de 

statelijke overheid zijn gezag plaatst ‘tussen’ de federatie en zijn burgers. Feitelijk is het 

een verklaring dat een federale wet niet zal worden nageleefd in die staat. 
25  McDonald, States’ Rights and the Union, p. 41-42. 
26  Koch & Ammon, ‘The Virginia and Kentucky Resolutions’, p. 147. Vgl. McDonald, 

States’ Rights and the Union, p. 42-43. 
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beschouwd.
27

 Uittreding werd breed als juridische mogelijkheid beschouwd. Het 

bekendste voorbeeld van dreiging hiermee in New England vond plaats nadat 

Jefferson, tot groot ongenoegen van de federalisten, tot President werd gekozen. 

Met name zijn beleid tijdens een oorlog met Engeland, waarin de VS kort na 

zijn verkiezing verzeild was geraakt, gaf reden tot noordelijke zorg.
28

 Hoewel 

uit de Kentucky en Virginia resolutions niet naar voren kwam dat uittreding 

nagestreefd moest worden, werd deze bevoegdheid in New England met een 

beroep op dezelfde redenering verdedigd. Als de bevoegdheid tot nullificatie 

immers bestaat, komt die voort uit de confederale aard van de unie en behoort 

ook secessie tot de mogelijkheden. Er werd zelfs een conventie in Hartford 

belegd, die aanvankelijk tot doel had de theorie in de praktijk te brengen. Dat 

uiteindelijk niet tot uittreding werd overgegaan, heeft dan ook veel met politieke 

redenen als opportuniteit en timing te maken en weinig met een principiële 

verwerping van de nullificatiedoctrine.
29

 De indruk die wel eens bestaat dat deze 

doctrine een hardnekkig zuidelijk misverstand was, is dan ook geenszins 

terecht.
30

 

 Ook onder de aanhangers van de nullificatiedoctrine zelf was het een en 

ander echter nog niet uitgekristalliseerd. De vraag wie er tot nullificatie en/of 

secessie bevoegd zou zijn stond bijvoorbeeld bepaald nog open: de wetgever, de 

rechter of het volk zelf?
31

 Deze discussie kristalliseerde zich nader uit en werd, 

voor zover het de rechterlijke macht van de staten en de federatie betreft, beslist 

in de zaak Martin v. Hunter’s Lessee.
32

 Deze zaak draaide in essentie om de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

27  K.M. Gannon, ‘Escaping “Mr. Jefferson’s Plan of Destruction”: New England Federalists 

and the Idea of a Northern Confederacy’, Journal of the Early Republic 2001, vol. 21, nr. 

3, p. 415-416. 
28  Ook deze verzetsbeweging werd interessant genoeg gedreven door de wens tot het 

behoud van burgerlijke vrijheden en de republikeinse regeringsvorm. Zie voor een 

uitvoerige beschrijving van het plan tot uittreding en oprichting van een noordelijke 

confederatie Gannon, ‘Escaping “Mr. Jefferson’s Plan of Destruction”’. Vgl. McDonald, 

States’ Rights and the Union, p. 62-69 en Massey, ‘The Locus of Sovereignty’, p. 1246. 

Zie voor de onwaarschijnlijk spannende verkiezingsstrijd die Jefferson aan de macht 

bracht (en als aanleiding voor van de ratificatie van het twaalfde amendement in 1804 

wordt gezien) McDonald, States’ Rights and the Union, p. 44-45.  
29  Gannon, ‘Escaping “Mr. Jefferson’s Plan of Destruction”’, p. 442. Vgl. McDonald, 

States’ Rights and the Union, p. 65-70. 
30  Volgens Gannon was het in de vroege republiek zelfs betrekkelijk gangbaar voor de 

staten om te dreigen met uittreding. Gannon, ‘Escaping “Mr. Jefferson’s Plan of 

Destruction”’, p. 416.  
31  Met name Madison was er kennelijk bepaald niet zeker van dat de wetgevende machten 

van de staten hiertoe bevoegd zouden zijn. Koch & Ammon, ‘The Virginia and Kentucky 

Resolutions’, p. 163-164. 
32  Martin v. Hunter's Lessee, 14 U.S. (1 Wheat.) 304 (1816). Deze zaak is als het ware de 

‘federale Marbury v. Madison’. Als zodanig is hij zonder twijfel één van de belangrijkste 

zaken uit de Amerikaanse rechtsgeschiedenis. Vgl. Boom, ‘EU after the Maastricht 

Decision’, p. 187. 
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vraag in hoeverre het federale Hooggerechtshof bevoegd is uitspraken van 

statelijke rechters, zoals in casu die van Virginia, te toetsen aan de federale 

Constitutie.
33

 Van confederale zijde werd deze vraag met kracht ontkennend 

beantwoord. Daar tegenover stond de nationalistische opvatting, die de vraag 

juist zonder meer bevestigend beantwoordde. 

 De zaak heeft twee keer voorgelegen bij het Hooggerechtshof, aangezien het 

Hooggerechtshof van Virginia in eerste instantie simpelweg weigerde zich neer 

te leggen bij de uitspraak van het federale Hof.
34

 Omdat het Hof van Virginia 

echter niet zo radicaal wenste op te treden als de Hartford Conventie van zins 

leek, vroeg het aan verschillende lokale vooraanstaande juristen of het zich 

gebonden zou moeten achten aan het federale oordeel.
35

 Na dagenlang 

delibereren kwam het tot een unaniem oordeel: de Constitutie was een pact 

tussen de staten, waarbij er sprake is van tussen de staten en de federatie 

gedeelde soevereiniteit. Dit betekende dat de federale en statelijke staatsorganen 

twee afgescheiden overheden vertegenwoordigden, die evenzeer naast elkaar 

staan als die van Engeland en Frankrijk. De supremacy clause, die het federale 

recht tot het hoogste recht maakt, gold daarom weliswaar ook in en voor de 

staten, maar betekende niet dat het uiteindelijk federale rechters moesten zijn die 

als laatsten oordeelden. In plaats daarvan moesten statelijke rechters, zoals dat in 

confederaties gebruikelijk is, ieder voor zich als laatste oordelen over zaken die 

aan hun bevoegdheid waren onderworpen.  

 Dit alles leidde tot de conclusie dat art. 25 Judiciary Act, dat het federale 

Hooggerechtshof in casu bevoegd maakte, ongrondwettig was omdat die geen 

grondslag in de federale Constitutie had. Daarmee had het federale Hof 

onbevoegd geoordeeld en was (het Hof van) Virginia niet aan dat oordeel 

gebonden.
36

 De opvatting dat ‘We, the People’ meerdere volkeren zijn, leidde 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

33  Dat het Hooggerechtshof überhaupt bevoegd is tot constitutionele toetsing had het een 

aantal jaren eerder ‘vastgesteld’ in de algemeen bewierookte zaak Marbury v. Madison. 

Wegens de grote bekendheid van die zaak en het geringe belang voor dit onderzoek van 

het debat over constitutionele toetsing an sich, wordt die hier verder onbesproken 

gelaten. Zie voor de historische context ervan McDonald, States’ Rights and the Union, 

p. 56-57 en voor een korte inhoudelijke bespreking ervan Chemerinsky, Constitutional 

Law, p. 39-46. 
34  Boom, ‘EU after the Maastricht Decision’, p. 187-188. Zie voor de procedurele en nadere 

historische achtergrond van de zaak Martin v. Hunter's Lessee, 14 U.S. (1 Wheat.) 304, 

307-313 (1816), Zonder naam, ‘Judge Spencer Roane of Virginia: Champion of States’ 

Rights – Foe of John Marshall’, Harvard Law Review 1953, vol. 66, nr. 7, p. 1242-1259 

en McDonald, States’ Rights and the Union, p. 77-79.  
35  ‘Judge Spencer Roane’, p. 1250. 
36  Boom, ‘EU after the Maastricht Decision’, p. 187-188, J. Radabaugh, ‘Spencer Roane 

and the Genesis of Virginia Judicial Review’, The American Journal of Legal History 

1962, vol. 6, nr. 1, p. 68-70, ‘Judge Spencer Roane’, p. 1250-1251 en C.G. Haines, The 

role of the Supreme Court in American government and politics, Berkeley: University of 

California Press 1944, p. 343. 
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met andere woorden tot de conclusie dat statelijke rechters bevoegd zijn tot 

nullificatie. 

 Niet geheel verbazingwekkend oordeelde het federale Hooggerechtshof ook 

in tweede instantie anders. Het opende zijn oordeel met enkele ‘feiten’, die 

volgens hem als obiter dicta geen invloed op de inhoudelijke uitspraak hadden. 

Deze waren dat de Constitutie het product is van het nationale Amerikaanse volk 

en dat federale bevoegdheden dientengevolge niet van de lidstaten afgeleid zijn. 

Vervolgens stelde het eenvoudigweg vast dat art. III Constitutie bepaalt dat 

‘[t]he judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under 

this Constitution’. Hieruit alleen al bleek dat het ook jurisdictie had over de 

uitleg van de Constitutie waar een geschil daarover bij statelijke rechters startte. 

De logica hierachter was even simpel als overtuigend: omdat de Constitutie door 

één volk gegeven is, moest die overal hetzelfde betekenen. Een beroep op 

statelijke soevereiniteit kon dus op geen enkele wijze afbreuk doen aan de 

uitoefening van federale bevoegdheden, omdat de Constitutie die juist in zoverre 

beoogde te beperken.
37

 De soevereiniteit van het nationale volk leidde er 

volgens het federale Hof dus toe dat de federale overheid weliswaar een 

inhoudelijk beperkte overheid is, maar zijn rechtsmacht verder volkomen is. Van 

nullificatie kon dan ook geen sprake zijn. 

 Belangwekkend aan Martin v. Hunter’s Lessee is onder meer dat de zaak de 

politieke verhoudingen verder op scherp zette, terwijl latere federale zaken 

lieten zien dat ze geen bedrijfsongeval was maar bestendige rechtspraak 

vertegenwoordigde. Hoewel de meeste staten de uitspraak zonder meer 

aanvaardden, leidde die ook tot zowel rechterlijke als wetgevende oppositie in 

verschillende staten.
38

 Zo werd duidelijk dat de verschillende opvattingen over 

de aard van de unie tot diametraal tegenovergestelde opvattingen over de 

federale verhoudingen leidden. Nationalisten claimden kort gezegd de 

suprematie van de federale overheid over de staten, terwijl states’ rightists 
precies het tegenovergestelde stelden. Voor zover het Amerikaanse federalisme 

dus een tussenweg tussen het Britse Empire (in essentie een eenheidsstaat) en de 

confederale Articles had gezocht, leek het daarin niet geslaagd te zijn.
39

 

 De theoretische strijd, die ook de staatsrechtelijke grondslag voor beide 

zijden in de Burgeroorlog zou vormen, kwam uiteindelijk het helderst naar 

voren in de ‘Nullificatiecrisis’. Deze crisis draaide in essentie om de voor een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

37  Martin v. Hunter's Lessee, 14 U.S. (1 Wheat.) 304, 324-355 (1816). Zie over de 

redenering van Story nader Boom, ‘EU after the Maastricht Decision’, p. 188-192 en 

Haines, The role of the Supreme Court, p. 345. 
38  Boom, ‘EU after the Maastricht Decision’, p. 195-199. Vgl. McDonald, States’ Rights 

and the Union, p. 79-80. 
39  Amar wijst erop dat de founding fathers enerzijds het Britse Rijk en andere 

eenheidsstaten en anderzijds allerlei confederaties (waaronder de Nederlandse Republiek 

der 7 Verenigde Nederlanden) als (enige) voorbeeld hadden. Amar, ‘Of Sovereignty and 

Federalism’, p. 1448. Vgl. W.H. Riker, ‘Dutch and American Federalism’, Journal of the 

History of Ideas 1957, vol. 18, nr. 4, p. 495-521. 
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aantal zuidelijke staten zeer negatieve economische effecten van federaal 

vastgestelde invoerheffingen.
40

 In staatsrechtelijk opzicht is ze echter vooral 

relevant omdat ze een zeer betwiste toepassing van de nullificatiedoctrine kent 

en er, naar aanleiding daarvan, uitvoerig gedebatteerd is over de staatsrechtelijke 

merites van nullificatie en van de al dan niet bestaande federale bevoegdheden 

tot behoud van de unie. John C. Calhoun was de kampioen van de confederale 

opvatting. Zijn meest invloedrijke tegenstrever was de nationalist Daniel 

Webster.
41

 

 Calhoun zag de Constitutie niet zozeer als verdrag tussen staten, maar als 

verdrag tussen gemeenschappen.
42

 De nullificatiebevoegdheid berustte volgens 

hem weliswaar bij staatsorganen, maar vooral omdat de staten namens de 

volkeren handelden. De grondwetswijzigingsprocedure betekende dat de 

federatie niet eenzijdig zijn bevoegdheden kon uitbreiden, hoewel daarmee wel 

de nullificatie van een rechtshandeling overruled kon worden.
43

 Bovenal 

meende hij echter dat, waar nog getwijfeld kon worden aan de 

nullificatiebevoegdheid van statelijke organen, het zonder meer duidelijk was 

dat de volkeren ieder voor zich bevoegd waren tot nullificatie, als zij op dezelfde 

wijze zouden handelen als waarop ze destijds de Constitutie hadden 

geratificeerd.
44

 Hun soevereiniteit bracht immers mee dat zij, ieder voor zich, 

definitief het recht konden vaststellen. Calhouns ‘thuisstaat’ South Carolina liet 

zich sterk door hem inspireren en riep in 1832 een conventie bijeen die de 

invoerheffingen formeel nullificeerde.
45

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

40  McDonald, States’ Rights and the Union, p. 104. 
41  Zie hoofdstuk 6 voor een meer uitvoerige beschouwing van de theorieën van beide heren. 

Zie verder o.m. D. Grimm, Souveränität. Herkunft und Zukunft eines Schlüsselbegriffs, 

Berlijn: Berlin University Press 2009, p. 54-58. 
42  J.C. Calhoun, ‘A Discourse on the Constitution and Government of the United States’, 

in: R.K. Cralle (red.), A Disquisition on Government and A Discourse on the Constitution 

and Government of the United States, Columbia, South Carolina: A.S. Johnston, 1851; 

herdrukt in The Papers of John C. Calhoun vol. XXVIII, Columbia, South Carolina 1977: 

University of South Carolina Press 2003 (facs.uitg.), p. 165; Massey, ‘The Locus of 

Sovereignty’, p. 1250. 
43  J.C. Calhoun/ C.N. Wilson & W.E. Hemphill, ‘The South Carolina Exposition and 

Protest’, in: C.N. Wilson & W.E. Hemphill (red.), The Papers of John C. Calhoun vol. X: 

1825-1829, Columbia, South Carolina: University of South Carolina Press 1977, p. 486.  
44  Calhoun/Wilson & Hemphill, ‘South Carolina Exposition’, p. 510-512. Beslechting van 

dit soort geschillen kon volgens hem niet aan het federale Hooggerechtshof overgelaten 

worden omdat dit federale orgaan niet ‘meer bevoegd’ was tot interpretatie van de 

Constitutie dan de statelijke hoven. De staten hadden daarentegen de plicht hun burgers 

te beschermen federale usurpatie. Calhoun, ‘Discourse’, p. 168; Haines, The role of the 

Supreme Court, p. 552.  
45  Als klap op de vuurpijl werd, tegen de zin van Calhoun, verklaard dat als de federatie 

met geweld zou proberen alsnog de belastingen te innen, de banden tussen South 

Carolina en de unie van rechtswege ontbonden werden geacht. McDonald, States’ Rights 

and the Union, p. 108. 
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 De merites van de nullificatiedoctrine werden vervolgens in de Senaat, 

mede door Calhoun en Webster, bediscussieerd nadat President Jackson om de 

bevoegdheid tot het met geweld innen van de niet-betaalde belastingen had 

gevraagd.
46

 Websters repliek is even logisch als de theorie van Calhoun, maar 

vertrekt vanuit een unitaire vooronderstelling: omdat de Constitutie het product 

van de natie was, was de federatie een ‘volledige’ nationale overheid die, zoals 

overheden naar hun aard doen, de wetten vaststelt en via haar rechters de 

naleving ervan afdwingt.
47

 Het was in zijn ogen absurd en een afbreuk van het 

statelijke karakter van de federatie te veronderstellen dat de staten burgers 

konden ontheffen van een plicht tot gehoorzaamheid. Nullificatie was volgens 

hem, kortom, niets minder dan revolutie, aangezien de Constitutie ofwel overal, 

ofwel nergens gold.
48

 

 Hoewel de Nullificatiecrisis zelf niet heeft geleid tot de Burgeroorlog, laat 

zij wel goed de daarin tegenover elkaar staande staatsrechtelijke opvattingen 

zien. Van belang is hier dan ook vooral dat die oorlog staatsrechtelijk gezien een 

toepassing van de states’ rights-doctrine vertegenwoordigt, terwijl de 

rechtmatigheid van de zuidelijke uittreding door de nationalisten ten zeerste 

werd bestreden.
49

 Hoewel duidelijk moge zijn dat in politiek opzicht de slavernij 

een belangrijke rol speelde, werd de rechtvaardiging voor de noordelijke 

bestrijding van de zuidelijke ‘Confederate States of America’ gevonden in de 

eerder door Webster verwoorde opvatting dat secessie in feite rebellie was.
50

 

 

2.3 De Reconstructie 

De ‘Reconstructie’ die op de Burgeroorlog volgde, wordt algemeen gezien als 

één van de meest belangwekkende momenten van de Amerikaanse 

staatsrechtgeschiedenis. Hoewel er nog steeds een levendig debat gaande is over 

de vraag hoe de gebeurtenissen die samen de Reconstructie vormen geduid 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

46  Jackson zag nullificatie als hoogverraad wegens de unitaire aard van het Amerikaanse 

volk en wilde het leger eropaf sturen. McDonald, States’ Rights and the Union, p. 109. 
47  D. Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, in: C.M. Wiltse & A.R. Berolzheimer 

(red.), The Papers of Daniel Webster, Speeches and Formal Writings, deel 1, 1800-1833, 

Hanover, New Hampshire en Londen: University Press of New England 1986, p. 589, p. 

592 en p. 601. 
48  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 583 en p. 597. 
49  Amar, ‘The Consent of the Governed’, p. 449.  
50  Zie voor een states’ rights-betoog over de gebeurtenissen die aanleiding vormden tot de 

Burgeroorlog McDonald, States’ Rights and the Union, p. 165-191; zie voor een 

nationalistisch betoog over die gebeurtenissen A.R. Amar, America’s Constitution. A 

Biography, New York: Random House Trade Paperbacks 2005, p. 351-359. Massey 

houdt het erop dat de theorie van Calhoun weliswaar briljant was, maar dat de 

zuiderlingen zich vergisten in de praktische toepasbaarheid ervan. Massey, ‘The Locus of 

Sovereignty’, p. 1251. 
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moeten worden, is het redelijk gangbaar ze te zien als het moment waarop de 

nationalistische federalismeopvatting zich definitief vestigde.
51

 Tekenend zijn 

daarbij de inhoud en ratificatiewijze van de ‘Reconstructieamendementen’, die 

de federale bevoegdheden voor het eerst in de geschiedenis van de federatie 

stevig uitbreidden.
52

 

 Na de Burgeroorlog heerste er grote onenigheid over de status van de 

zuidelijke staten. Onzekerheid bestond vooral over de vraag of ze juridisch 

waren uitgetreden of niet, terwijl met het antwoord op die vraag ook was 

gegeven of er voorwaarden gesteld konden worden aan hun herintreding. Met 

name President Lincoln meende dat er niet uitgetreden was omdat hij de 

zuidelijke secessie juist als onrechtmatige rebellie had bestempeld. Het Congres 

meende echter dat er wel was uitgetreden en weigerde de zuidelijke 

volksvertegenwoordigers de toegang tot hun zetel.
53

 Vervolgens werden de 

staten die nog ‘buiten de unie waren’ gedwongen het dertiende, veertiende en 

vijftiende amendement te ratificeren, voordat zij weer als volwaardige staat lid 

konden zijn van de unie.
54

 

 Wat de rechtsgevolgen zijn van deze handelwijze is niet zonder meer te 

zeggen. Vrij algemeen geaccepteerd is dat de amenderingsprocedure van art. V 

niet (correct) is gevolgd, maar ook dat de amendementen wel gelden. Choudry 

wijst er hierbij op dat de eenvoudigste wijze om tot die conclusie te komen een 

rechtspositivistische is.
55

 Ackerman stelt dat er sprake was van ‘higher 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

51  ‘No more could a Calhoun arise to defend a doctrine of interposition or nullification.’ 

McDonald, States’ Rights and the Union, p. 224. Vgl. Ackermans indeling van de 

Amerikaanse staatsrechtgeschiedenis. B. Ackerman, We the People 1. Foundations, 

Cambridge, Massachusetts en Londen: The Belknap Press of Harvard University Press 

1991, p. 58-67. Zie voor het debat hierover o.a. S. Choudry, ‘Ackerman’s higher 

lawmaking in comparative constitutional perspective: Constitutional moments as 

constitutional failures?’, International Journal of Constitutional Law 2008, vol. 6, nr. 2, 

p. 193-214 en Amar, America’s Constitution, p. 364-381.  
52  Met de Reconstructieamendementen worden hier het dertiende, veertiende en vijftiende 

amendement bedoeld. Amar, America’s Constitution, p. 361. Een dergelijke 

verstrekkende federale bevoegdheidsuitbreiding heeft sindsdien niet meer (formeel) 

plaatsgevonden. 
53  McDonald, States’ Rights and the Union, p. 209. Ook over de legaliteit van deze 

weigering bestaat nog steeds discussie. McDonald meent bijvoorbeeld dat de weigering 

ongrondwettig was, terwijl Amar meent van niet. McDonald, States’ Rights and the 

Union, p. 210 en Amar, America’s Constitution, p. 364-365 en p. 368-376. 
54  Zie voor de precieze volgorde van de gebeurtenissen en de wijze waarop de staten 

gedwongen werden Amar, America’s Constitution, p. 363-380, McDonald, States’ Rights 

and the Union, p. 205-215 en D.A. Strauss, ‘The Irrelevance of Constitutional 

Amendments’, Harvard Law Review 2001, vol. 114, nr. 5, p. 1478-1480. Vgl. 

Chemerinsky, Constitutional Law, p. 14. 
55  ‘De amendementen zijn officieel geratificeerde verklaard dus gelden ze’. Choudry, 

‘Ackerman’s higher lawmaking’, p. 201-203.  



HOOFDSTUK 4  161 

 

lawmaking’, waarbij het Amerikaanse volk (indirect) handelde.
56

 Problematisch 

aan deze stelling is echter dat de meest betrokken Congresleden zelf beweerden 

wel art. V te volgen.
57

 Zij meenden dus niet een soevereine daad van het volk uit 

te lokken. De rechtspositivistische opvatting is hier waarschijnlijk dus juister, 

aangezien die erkent dat het recht nu eenmaal onregelmatigheden met de mantel 

der formele rechtskracht bedekt.
58

 Een nieuwe soevereine daad lijkt dan ook niet 

te hebben plaatsgevonden. 

 Hoe dan ook werd, zoals gezegd, de armslag van de federale overheid 

aanzienlijk uitgebreid. Niet alleen schafte het dertiende amendement de slavernij 

geheel af, het veertiende en vijftiende amendement regelden onder meer dat ook 

voormalige slaven burgerrechten kregen. De beruchte ‘drie vijfde-clausule’ 

volgens welke slaven voor de berekening van het aantal per staat uit te brengen 

stemmen voor drie vijfden van een persoon meetelden, werd afgeschaft, ten 

faveure van een ‘one man, one vote’-benadering.
59

 Het Congres kreeg de 

bevoegdheid hierop met ‘gepaste wetgeving’ toe te zien. 

 De feitelijke impact van de Reconstructie-amendementen moet voor de 

nationalisten aanvankelijk zijn tegengevallen. Met de naleving ervan was het in 

de zuidelijke staten namelijk al spoedig niet al te best gesteld.
60

 Bovendien 

accepteerde het Hooggerechtshof de rechtsgeldigheid van de nieuwe 

amendementen wel, maar voer het een minder nationalistische koers dan het 

Congres. In Texas v. White verklaarde het Hof bijvoorbeeld dat de Constitutie 

een ‘indestructible Union, composed of indestructible States’ vooronderstelt.
61

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

56  Hoewel er geen referendum werd gehouden, heeft het volk zijn steun volgens Ackerman 

bij de verkiezingen duidelijk gemaakt, terwijl vervolgens ook het Hooggerechtshof 

instemde. Choudry.’Ackerman’s higher lawmaking’, p. 203-204. Vgl. Monaghan, ‘We 

the People[s]’, p. 127 en Amar, America’s Constitution, p. 363.  
57  Amar, America’s Constitution, p. 364. 
58  Bovendien wijst Monaghan er terecht op dat de Amerikaanse ‘We, the People’ feitelijk 

nog nooit als zodanig ergens over gestemd heeft. Monaghan, ‘We the People[s]’, p. 168. 
59  De eerste zin van de tweede alinea van het veertiende amendement luidt: 

‘Representatives shall be apportioned among the several States according to their 

respective numbers, counting the whole number of persons in each State, excluding 

Indians not taxed.’ De eerste zin van het vijftiende amendement luidt: ‘The right of 

citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States 

or by any State on account of race, color, or previous condition of servitude.’ Zie ook 
Amar, America’s Constitution, p. 352. Dit laatste moet overigens letterlijk gelezen 

worden: vrouwen kregen het stemrecht pas in 1920, toen het negentiende amendement 

geratificeerd werd verklaard. 
60  Strauss, ‘The Irrelevance of Constitutional Amendments’, p. 1480-1489. Vgl. Amar, 

America’s Constitution, p. 351. 
61  ‘Not only, therefore, can there be no loss of separate and independent autonomy to the 

States through their union under the Constitution, but it may be not unreasonably said 

that the preservation of the States, and the maintenance of their governments, are as 

much within the design and care of the Constitution as the preservation of the Union and 

the maintenance of the National government. The Constitution, in all its provisions, looks 
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Daarmee hield het uittreding weliswaar voor ontoelaatbaar, maar leek het ook, 

anders dan Webster, de staten even soeverein te achten als de federatie.  

 In de Slaughterhouse cases bezag het Hof de consequenties van deze visie 

en van de nieuwe amendementen voor de politieke rechten van burgers. In 1833 

had het in de zaak Barron v. Baltimore geoordeeld dat de VS een ‘duaal 

burgerschap’ kende, volgens welk concept Amerikanen separaat burger waren 

van hun staat en van de unie.
62

 Een belangrijke consequentie hiervan was dat de 

Bill of Rights niet tussen burgers en hun staten van toepassing was, zodat die hen 

niet tegen hun staten kon beschermen. Wie erop had gehoopt dat het veertiende 

amendement aan deze stand van zaken een einde zou maken, zoals beweerdelijk 

de bedoeling van dat amendement was, kwam bedrogen uit.
63

 Weliswaar 

oordeelde het Hof dat het nationale volk soeverein was over de federatie, maar 

het meende tegelijkertijd dat de deelstaatvolkeren dat waren over de staten. In 

plaats van het duale burgerschap af te schaffen, las het Hof in het veertiende 

amendement een bevestiging van de dual sovereignty-leer die het in Barron had 

ingezet.
64

 

 Überhaupt lijkt het Hof zich in de periode van het einde van de negentiende 

eeuw tot in de eerste decennia van de twintigste eeuw relatief streng voor de 

federale organen te hebben opgesteld.
65

 Het hanteerde de hierboven genoemde 

federalismeleer, die te boek staat als ‘duaal federalisme’, en vond het vooral zijn 

taak de soevereine federatie en de soevereine staten uit elkaar te houden.
66

 

Daartoe interpreteerde het de federale bevoegdheden strikt en gaf het weinig 

ruimte voor implied powers. Dit soort interpretaties werd door het Hof onder 

meer verdedigd met een hellend-vlakargument: als het niet strikt toe zou zien op 

de verticale machtenscheiding zouden de staten in de toekomst wel eens geheel 

van hun beleidsruimte kunnen worden beroofd.
67

 

 Merkwaardig genoeg bewaakten de staten hun prerogatieven op ten minste 

één punt zelf echter niet. De aanwijzing van senatoren, die formeel steeds in 

handen van hun wetgevende machten was geweest, werd in 1912 door het 

zeventiende amendement in handen van de volkeren van de staten zelf gelegd. 

Vaak wordt de teloorgang van ‘state prerogatives’ herleid tot dit amendement.
68

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

to an indestructible Union composed of indestructible States.’ Texas v. White, 74 U.S. (7 

Wall.) 700, 725 (1869). Vgl. McDonald, States’ Rights and the Union, p. 218. 
62  Barron v. Mayor & City Council of Baltimore, 32 U.S. 7 Pet. 243 243 (1833). 
63  T.J. Lowi & B. Ginsberg, American Government: Freedom and Power, New York: 

Norton 2002, p. 69-70. 
64  Slaughterhouse cases, 83 U.S. 16 Wall. 36 36 (1872). Vgl. Ackerman, We the People, p. 

115. 
65  Dit in tegenstelling tot de nationalistische houding van het Hof in de vroege republiek.  
66  Voor de typering duaal federalisme, zie o.a. Lowi & Ginsberg, American Government, p. 

54. 
67  Zie bijvoorbeeld A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 U.S. 495, 530 en 

546 (1935). Zie verder Chemerinsky, Constitutional Law, p. 247.  
68  Strauss, ‘The Irrelevance of Constitutional Amendments’, p. 1490. 
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Helemaal terecht lijkt dit overigens niet, aangezien het zeventiende amendement 

vooral een codificatie of lichte verbetering was van reeds bestaande statelijke 

praktijken: de facto wezen de meeste staatsvolkeren al lang hun eigen senatoren 

aan.
69

 Hoe dan ook hebben de staten sindsdien geen bevoegdheden meer 

waarmee ze hun senatoren kunnen bijsturen. Daarmee kunnen ze zich dus ook 

niet meer formeel verzetten tegen federale ‘te nationalistische’ initiatieven. 

 

2.4 De ‘moderne republiek’ 

De grootste machtsverschuiving in de Amerikaanse staatsrechtgeschiedenis 

richting de federale overheid lijkt zich rondom de New Deal te hebben 

voltrokken. Die had niet de vorm van constitutionele amendering, maar was 

meer een kwestie van Verfassungswandel. Het (veel) ruimhartigere federale 

bevoegdhedengebruik werd daarbij door het Hooggerechtshof na aanvankelijke 

aarzelingen gesauveerd. Volgens Ackerman is ook dit een kwestie van ‘higher 

lawmaking’, aangezien het Hof onder druk van het volk, het Congres en vooral 

de President zijn constitutionele doctrine ingrijpend herzag.
70

 McDonald meent 

echter dat er van wezenlijke hervormingen geen sprake was, aangezien de 

(federale) overheid volgens hem pas na de Tweede Wereldoorlog zijn domein 

wezenlijk verruimde.
71

 Hoe dan ook is 1937 een belangrijk jaar in de 

Amerikaanse staatsrechtgeschiedenis omdat het Hof sindsdien alle ruimte gaf 

aan het Congres en de President, terwijl het beduidend minder bescherming 

bood aan de statelijke soevereiniteit dan in de periode ervoor. 

 Helemaal vanzelf ging dat zoals gezegd niet. Het Hof verklaarde 

aanvankelijk belangrijke onderdelen van het New Deal-beleid van President 

(F.D.) Roosevelt ongrondwettig. Toen Roosevelt, na zijn breed gedragen 

herverkiezing, echter dreigde met het bijbenoemen van een flink aantal federale 

rechters, ging het Hof ‘om’ en kreeg de federale overheid meer armslag voor 

economische interventies.
72

 Daarbij werd de (strenge) beperking van federale 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

69  Strauss, ‘The Irrelevance of Constitutional Amendments’, p. 1496-1499; Amar, 

America’s Constitution, p. 410-414. 
70  Ackerman, We the People, p. 105-108 en p. 119-120. Vgl. Choudry, ‘Ackerman’s higher 

lawmaking’, p. 204-206. 
71  McDonald, States’ Rights and the Union, p. 228-229. 
72  Tussen deze twee momenten zat enige tijd en van een rechtstreeks verband hoeft dus niet 

noodzakelijkerwijs sprake te zijn. Sterker: het lijkt er niet op dat Roosevelt genoeg steun 

in de Senaat had om dit dreigement daadwerkelijk uit te voeren. Toch is de volgorde van 

gebeurtenissen opvallend. Zie voor een heldere en zeer vermakelijke uitleg van de ‘court 

packing deal’ L. Prakke, Het Huis verzopen, het Hof gepakt, de Koning ontbloot: 

Staatsrecht onder spanning (oratie Amsterdam UvA), Amsterdam: Amsterdam 

University Press 1994, p. 29-42. Zie Fisher & Harriger, American Constitutional Law, p. 

452-458 voor een evenzeer heldere uiteenzetting en voor het vernietigende oordeel van 
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bevoegdheden kennelijk niet langer gezien als een noodzakelijk onderdeel van 

federalisme.
73

 Van het tiende amendement, dat precies die limitering regelt, zei 

het Hof in de volgende periode dan ook regelmatig: ‘it states but a truism’.
74

  

 Ondanks deze ruime federale wetgevende activiteiten was de aanleiding 

voor de enige serieuze opleving van de nullificatiedoctrine die sinds de 

Burgeroorlog heeft plaatsgevonden, niet een federale wet maar een uitspraak 

van het Hooggerechtshof. De beruchte zaak Brown v. Board of Education 

veroorzaakte een hernieuwde aanwending van de doctrine, inclusief formele 

uitvaardiging van interpositie- en nullificatieresoluties.
75

 President Eisenhower 

was uiteindelijk zelfs genoodzaakt het leger in te zetten om Brown uitgevoerd te 

krijgen.
76

 Het nationale gezag van het Hooggerechtshof en van de federatie als 

zodanig lijken hierdoor echter niet al te zeer verminderd te zijn. Misschien is het 

dan ook wel zeer betekenisvol dat de sterkere constitutionele beperkingen, 

waaraan het Congres sinds 1995 weer onderhevig lijkt te zijn, afkomstig zijn 

van datzelfde Hof.
77

 Daarmee lijkt het federale Hooggerechtshof definitief de 

‘ultieme arbiter’ tussen de federatie en de staten te zijn geworden. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

de Judiciary Committee van de Senaat over het plan. Vgl. McDonald, States’ Rights and 

the Union, p. 229 en Chemerinsky, Constitutional Law, p. 251. 
73  Ackerman, We the People, p. 105.  
74  Chemerinsky, Constitutional Law, p. 253. Zie voor het verband tussen deze uitspraak en 

de New Deal Cates, ‘Splitting the Atom of Sovereignty: Term Limits, Inc.'s Conflicting 

Views of Popular Autonomy in a Federal Republic, Publius 1996, vol. 26, nr. 3, m.n. p. 

136. Het tiende amendement luidt: ‘The powers not delegated to the United States by the 

Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or 

to the people.’ 
75  Het Hof oordeelde in de zaak dat segregatie in het publieke onderwijs een schending van 

het recht was op gelijke bescherming door de wet was, zoals neergelegd in het veertiende 

amendement (de equal protection clause). Brown v. Board of Education of Topeka, 347 

U.S. 483, m.n. 347 (1954). Onder interpositie wordt de (betwiste) bevoegdheid van 

overheden verstaan om de onrechtmatige handelingen van andere overheden op hun 

grondgebied opschorten, wanneer die een onrechtmatige inbreuk zouden maken op de 

eigen bevoegdhedensfeer. Deze doctrine is terug te voeren op Calhoun. Zie hiervoor 

paragraaf 3.2 van hoofdstuk 6. 
76  H.O. Reid, ‘The Supreme Court Decision and Interposition’, The Journal of Negro 

Education 1956, vol. 25, nr. 2, p. 109-117 en Boom, ‘EU after the Maastricht Decision’, 

p. 201. 
77  In United States v. Lopez oordeelde het Hof voor het eerst in zestig(!) jaar dat het 

Congres zijn bevoegdheid tot het reguleren van ‘interstate commerce’ (de commerce 

clause) had overschreden. United States v. Lopez, 514 U.S. 549 (1995) en Cates, 

‘Splitting the Atom of Sovereignty’, p. 137. Vgl. McDonald, States’ Rights and the 

Union, p. 232-233, N. Devins & L. Fisher, The Democratic Constitution, Oxford: Oxford 

University Press 2004, p. 72 en Chemerinsky, Constitutional Law, p. 231. 
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3. De Verenigde Staten als bondsstaat 

3.1 Verschillende visies op de aard van de unie 

De ‘aard van de unie’ van de Verenigde Staten laat zich, in het licht van het 

langdurige debat hierover, niet eenvoudig vaststellen. Hoewel de twintigste 

eeuw een lange periode van relatieve rust op dit front kende, is er sinds het 

midden van de jaren 1990 juist weer meer onenigheid ontstaan over de juiste 

duiding van de Constitutie. Een verschil is wel dat het debat niet meer 

plaatsvindt in rumoerige nullificatieconventies, maar in de literatuur en in de 

rechtspraak van het Hooggerechtshof. Met name in de rechtspraak worden aan 

de verschillende opvattingen verschillende concrete rechtsgevolgen verbonden, 

zodat het een rechtens relevant en gewichtig debat is.
78

  

 Aangezien alle drie de stromingen in het debat bij tijd en wijle van 

bepalende invloed zijn geweest op de ontwikkeling van het Amerikaanse 

staatsrecht, is het aannemelijk dat geen van de drie volledig in staat is de 

eigenaardigheden van het Amerikaanse systeem ten volle te verklaren. Gelukkig 

is het hier dan ook niet zozeer van belang een volledig juist beeld te krijgen van 

het geldende Amerikaanse staatsrecht. Veel meer is het van belang het geldende 

recht te spiegelen aan de verschillende opvattingen erover, zodat meer inzicht 

wordt gekregen in de verschillende perspectieven op de driehoeksrelatie 

volkssoevereiniteit – (con)federalisme – volksvertegenwoordiging. Anders dan 

in het vorige hoofdstuk wordt om die reden niet één perspectief op het geldende 

recht geschetst, maar worden alle drie de opvattingen meegenomen.  

 De nationalistische federalismeopvatting vertrekt vanuit de 

vooronderstelling dat ‘We, the People’ principieel één volk is, zodat eventuele 

soevereine metabevoegdheden primair bij het Amerikaanse volk berusten.
79

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

78  Cates, ‘Splitting the Atom of Sovereignty’; G. Baier, Courts and Federalism. Judicial 

Doctrine in the United States, Australia, and Canada, Vancouver: UBC Press 2006, p. 

80-89. Vgl. A.T. Mason & D.G. Stephenson Jr., American Constitutional Law. 

Introductory Essays and Selected Cases, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall 

1996, p. 163-167. Het is daarom onjuist om, zoals Schütze doet, simpelweg aan te nemen 

dat Madions opvatting van gedeelde soevereiniteit de Amerikaanse opvatting zou 

vertegenwoordigen. Schütze, From Dual to Cooperative Federalism, 22-30 en R. 

Schütze, ‘On “Federal” Ground: The European Union as an (Inter)national 

Phenomenon’, Common Market Law Review 2009, vol. 46, nr. 4, p. 1077-1079. 
79  Deze opvatting werd klassiek verdedigd door Webster en Story. Zie voor hun 

opvattingen (uitgebreid) respectievelijk hoofdstuk 6 en J. Story/M.M. Bigelow, 

Commentaries on the Constitution of the United States: with a preliminary review of the 

constitutional history of the colonies and states before the adoption of the Constitution, 2 

delen, Boston: Little, Brown and Company 1981. Zie voor Story’s invloed op het huidige 

Hooggerechtshof o.m. Cates, ‘Splitting the Atom of Sovereignty’, p. 131 en Baier, 

Courts and Federalism, p. 81. Zie voor een moderne uitwerking ervan Amar, ‘The 
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Daarmee is de verhouding met de deelstaatvolkeren in essentie dezelfde als in 

Duitsland: het nationale volk is auteur van de nationale constitutie, terwijl de 

deelstaatvolkeren, binnen de grenzen van die constitutie, constitutionele 

autonomie hebben.
80

 De deelstaatvolkeren zijn in deze opvatting dus, net als de 

Duitse deelstaatvolkeren, niet werkelijk soeverein. Een consequentie hiervan is 

dat een meerderheid van het Amerikaanse volk in theorie juridisch in staat is de 

Constitutie te wijzigen of zelfs te vervangen.
81

 Hoewel ook de nationalistische 

opvatting veel nadruk legt op de bevoorrechte positie van de staten en op de 

lokale autonomie van hun volkeren, is het net als voor de BRD zeer de vraag 

wat er precies zo ‘federaal’ is aan de Verenigde Staten. De deelstaatvolkeren 

zijn in de nationalistische visie immers weliswaar de auteur van de eigen 

deelstaatgrondwet, maar zijn niet bevoegd daarin beperkingen van het federale 

gezag op te nemen. De federale Constitutie lijkt in dit opzicht dus überhaupt niet 

te verschillen van bijvoorbeeld de Franse grondwet. 

 Een belangrijk kernelement van de nationale federalismeopvatting is dan 

ook niet zozeer de constitutionele autonomie van de staten, maar eerder de 

verticale machtenscheiding die in de Constitutie is opgenomen. De kern van die 

machtenscheiding wordt daarbij gevormd door de limitering van federale 

bevoegdheden en het tiende amendement, dat regelt dat de ‘restbevoegdheid’ bij 

het volk of de staten berust. Wie de nationalistische opvatting volgt, vindt echter 

dat schijn hier bedriegt. Met name gedurende het grootste deel van de twintigste 

eeuw meenden het Congres en het Hooggerechtshof dat vrijwel alles onder de 

bevoegdheid tot het reguleren van ‘interstate commerce’ kon worden gebracht, 

terwijl het tiende amendement historisch moest worden geïnterpreteerd.
82

 De 

commerce clause werd volgens velen zo een inhoudelijk nauwelijks beperkte 

bevoegdheid, zodat de bescherming van de positie van de staten eigenlijk alleen 

nog terug te vinden was in enkele expliciete constitutionele uitzonderingen op 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Consent of the Governed’, Amar, ‘The Consent of the Governed’, Cates, ‘Splitting the 

Atom of Sovereignty’, p. 130-132 en Baier, Courts and Federalism, p. 63-97. 
80  Cates, ‘Splitting the Atom of Sovereignty’, p. 132. Amar stelt zelfs expliciet dat de 

deelstaatvolkeren ondergeschikt zijn aan het nationale volk. Amar, ‘The Consent of the 

Governed’, p. 506. 
81  Amar, ‘The Consent of the Governed’ en Amar, ‘The Consent of the Governed’, o.a. p. 

1465. Deze consequentie kan in het Amerikaanse debat overigens hooguit gelden als de 

zeer hypothetisch bestaande uiterste gevolgtrekking van een theorie, die in de praktijk 

vooral niet moet worden toegepast. Dit blijkt onder meer uit de enorme vertwijfeling en 

aarzeling van Amar, die deze consequentie wel opschrijft maar daarbij zelf toegeeft dat 

die ook hem enigszins beangstigt. Amar, ‘The Consent of the Governed’, p. 458. 
82  De historische interpretatie van het tiende amendement houdt in dat slechts die 

bevoegdheden voor de staten gereserveerd zijn, waarvan aangetoond kan worden dat ze 

al voor het uitvaardigen van de Constitutie door hen werden uitgeoefend. Cates, 

‘Splitting the Atom of Sovereignty’, p. 131. De laatste jaren is het Hooggerechtshof weer 

iets strenger voor de federatie. Baier, Courts and Federalism, p. 64 en p. 71.  
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de federale bevoegdheden en in de organisatie van de federatie zelf.
83

 Als de 

staten iets wilden moesten ze dat dus vooral regelen via de Senaat, waarin zij 

vertegenwoordigd zouden zijn. Had het Congres eenmaal besloten, dan was het 

niet aan de staten of aan het Hooggerechtshof iets daartegen te doen.
84

 

 De enige duidelijke uitzondering op de almacht van de federatie is in de 

nationalistische optiek de bijzondere positie van de staten als zelfstandige 

overheden. Deze positie vindt vooral zijn uitwerking in het elfde amendement en 

het duaal burgerschap. Het elfde amendement regelt de sovereign immunity van 

de staten (en de federatie) zodat zij in beginsel zelf mogen bepalen in hoeverre 

zij in rechte aanspreekbaar zijn.
85 

De theorie van het duaal burgerschap, volgens 

welke de burgers afzonderlijk burger van de federatie en van hun staat zijn, 

brengt voornamelijk mee dat de Bill of Rights niet van toepassing is tussen de 

staten en hun burgers. Het veertiende amendement heeft aan die niet-

toepasselijkheid weliswaar steeds verdergaand afbreuk gedaan, maar het 

principe als zodanig geldt nog altijd.
86

 De staten zijn in beginsel volledig zelf 

bevoegd de rechtsverhoudingen met hun burgers vorm te geven. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

83  Baier, Courts and Federalism, p. 63 en p. 70-72. In zijn cynische ‘verduidelijking’ van 

‘our perfect, perfect Constitution’ meldt Paulsen dan ook: ‘The enumeration in this 

article [I] of certain legislative powers shall not be construed to deny or disparage the 

power of Congress to exercise all legislative powers and enact any laws it likes; (…) The 

Tenth Article of Amendment to this Constitution is repealed.’ M.S. Paulsen, ‘Our 

Perfect, Perfect Constitution. Constitutional Commentary’, University of St. Thomas 

Legal Studies Research Paper, nr. 11-03, p. 2. Amar lijkt verticale machtenscheiding als 

het primaire motief voor federalisme te zien en doet zijn best uit te leggen dat de voor de 

staten gereserveerde bevoegdheden betekenisvol zijn bij het tegenwerken van federaal 

machtsmisbruik. Erg overtuigend is dit betoog uiteindelijk echter niet, aangezien het 

vooral steunt op het organiseren van de publieke opinie en het scheppen van rechtelijke 

ingangen voor burgers. Hoewel hij ook wijst op statelijke bevoegdheden ten aanzien van 

de milities, maakt dit vandaag de dag maar weinig indruk. Bovendien blijkt duidelijk dat 

ook hij meent dat de staten zich vooral niet zelf in rechte moeten verzetten tegen de 

federale rechtshandelingen. Amar, ‘The Consent of the Governed’, p. 1493-1520. 
84  Deze zelfbeperking van het Hof vloeit niet per se voort uit nationale soevereiniteit. De 

ondergeschikte positie van de staten wel. Ten aanzien van hen is het argument namelijk 

dat de Constitutie juist beoogt hun soevereiniteit te beperken zodat zij zich niet te 

verzetten hebben tegen federale rechtshandelingen. Cates, ‘Splitting the Atom of 

Sovereignty’, p. 130-132. Vgl. Baier, Courts and Federalism, p. 63. Op de organisatie 

van de federale overheid wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan. 
85  Hoewel ook hier uitzonderingen zijn, die voornamelijk door de wens tot federale 

rechtseenheid geïnspireerd worden. Chemerinsky, Constitutional Law, p. 191 en p. 202-

205. 
86  Zie over het (ingewikkelde) debat rondom dual citizenship en de ‘nationalisatie van de 

Bill of Rights’ via het veertiende amendement P. Woll, American Government. Readings 

and Cases, New York etc.: Longman 2010, p. 106-114 en Lowi & Ginsberg, American 

Government, p. 65-88. Sectie 1 van dat amendement luidt: ‘All persons born or 

naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the 

United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any 
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 De kern van het Amerikaanse federalisme lijkt daarmee in de 

nationalistische optiek te zijn dat de staten deel hebben aan de federale 

wetgevingsprocedure en aan grondwetswijziging, terwijl zij enkele 

‘gereserveerde’ bevoegdheden hebben en een relatief grote mate van 

zelfstandigheid in de organisatie van de eigen relatie met hun burgers. Hoewel 

één van de belangrijkste motieven voor federalisme in deze opvatting de 

verticale scheiding van bevoegdheden is, valt op dat er maar weinig garanties 

overblijven voor een eigen bevoegdheden- of beleidssfeer van de lidstaten. 

Wellicht hebben ze die sfeer de facto wel, maar de iure-garanties lijken niet 

gegeven te worden.
87

 

 De kritiek vanuit de states’ rights-hoek op deze visie heeft onder andere 

hierop betrekking.
88

 Zij start met de stelling dat de Constitutie niet het product is 

van het Amerikaanse volk, maar van de volkeren of de staten. Dit heeft 

vergaande gevolgen voor de wijze waarop de unie wordt beschouwd. De meest 

in het oog springende consequentie is dat de staten moeten worden gezien als 

zelfstandige staten, die op gelijke voet staan met de federatie omdat ze dezelfde 

schepper hebben.
89

 Het federale recht mag dan van hoger rang zijn vanwege de 

supremacy clause, dat betekent niet zonder meer dat federale organen ook hoger 

zijn dan statelijke.
90

 Vooral vóór de Burgeroorlog werd het standpunt verdedigd 

dat de statelijke organen, evenzeer als de federale, een eigen plicht en 

bevoegdheid hebben tot het authentiek interpreteren van de Constitutie.
91

 Zoals 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor 

shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of 

law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.’ Tot 

op heden blijven de Slaughterhouse cases (83 U.S. 16 Wall. 36 36 (1872)) maatgevend 

voor de interpretatie van het dual citizenship. 
87  Tribe stelde het in 1988 zo: ‘short of its prohibition of Armageddon, does the 

Constitution grant the states any judicially enforceable protection from Congress?’ L.H. 

Tribe, American Constitutional Law, Mineola, New York: Foundation Press 1988, p. 

381. 
88  Historisch zijn onder meer Calhoun en Jefferson belangrijke verdedigers van de states’ 

rights-doctrine. Zie voor hun opvattingen respectievelijk hoofdstuk 6 en Bassani, ‘State's 

Rights’. Zie voor de veel gematigdere versie van deze doctrine in de rechtspraak van het 

Hooggerechtshof o.m. Cates, ‘Splitting the Atom of Sovereignty’, p. 132-133 en Baier, 

Courts and Federalism, p. 63-97.  
89  De nationalistische opvatting over de staten is dat zij ‘corporate agents’ van het nationale 

volk zijn. Cates, ‘Splitting the Atom of Sovereignty’, p. 135. 
90  De tweede alinea van art. VI Constitutie luidt: ‘This Constitution, and the Laws of the 

United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which 

shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the 

Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution 

or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.’ 
91  ‘The Debate About Sovereignty in the United States: A Historical and Comparative 

Perspective’, in: N. Walker (red.), Sovereignty in Transition, Oxford: Hart Publishing 

2003, p. 436; Haines, The role of the Supreme Court, p. 343. Vgl. A.O. Spain, The 
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reeds in de historische paragraaf naar voren kwam, horen bij deze opvatting 

typisch de geclaimde bevoegdheden van interpositie, nullificatie en secessie, 

aangezien zij de logische consequenties van de soevereiniteit van het eigen 

staatsvolk zijn.
92

  

 Opvallend en betekenisvol is het daarom dat die laatste bevoegdheden niet 

of nauwelijks meer worden geclaimd.
93

 States’ rights gaan tegenwoordig sterker 

over de vraag welke interpretatie van de Constitutie het federale(!) 

Hooggerechtshof moet hanteren. Speerpunt is daarbij in ieder geval dat het 

tiende amendement niet historisch, maar normatief-juridisch moet worden 

geïnterpreteerd: de staten hebben alle bevoegdheden die hun niet expliciet 

federaal worden ontzegd.
94

 Ook moet de sovereign immunity van het elfde 

amendement ruim worden uitgelegd en geldt er voor de federatie een verbod op 

commandeering. Met dat laatste wordt bedoeld dat het de federale overheid niet 

is toegestaan het statelijke overheidsapparaat te verplichten tot uitvoering van 

federale regelgeving omdat daarmee de soevereiniteit van de staten wordt 

aangetast.
95

 Hoewel dus niet langer gesteld wordt dat de staten zich naast de 

federatie mogen plaatsen en die werkelijk juridisch mogen beperken, laat deze 

opvatting wel veel meer ruimte aan de staten of, beter gezegd, beperkt zij de 

federale overheid veel sterker in zijn autonomie. Net als bij de nationalistische 

opvatting valt evenwel op dat de ultieme consequentie van het concept 

volkssoevereiniteit eigenlijk niet meer wordt verdedigd. Waar nationalisten 

terugschrikken de aanvaarding van een werkelijk nationaal constitutioneel 

referendum, claimen states’ rightists niet langer het recht op separaat soeverein 

statelijk handelen. De metaconsequenties van het concept volkssoevereiniteit, 

dat wil zeggen, de ‘bevoegdheden’ die samenhangen met de soevereiniteit van 

het volk over de rechtsode, lijken daarmee in de VS niet erg populair te zijn. 

 Dit is precies het punt waarop Madisonians inhaken. De Constitutie is 

volgens hen wellicht dan ooit door het volk zelf in het leven geroepen, wezenlijk 

aan de aard van de unie is in hun optiek juist het federale evenwicht waarin de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

political theory of John C. Calhoun, New York: Bookman Associates 1951, p. 187 en p. 

194-196 en Forsyth, Unions of States, p. 124-127 en p. 129.  
92  Op deze samenhang wordt zeer uitgebreid ingegaan in hoofdstuk 6. 
93  Zelfs Bassani, die zeer duidelijk meent dat Calhoun gelijk had, meent niet dat die theorie 

nog steeds opgaat. In plaats daarvan constateert hij dat de VS tegenwoordig – vrij 

vertaald – unitair van aard is. Bassani, ‘State's Rights’. 
94  Cates, ‘Splitting the Atom of Sovereignty’, p. 133. Vgl. Baier, Courts and Federalism, p. 

82-83. Hoewel het tiende amendement de soevereiniteit van de staten niet expliciet 

noemt, meent bijvoorbeeld Tribe dat die soevereiniteit net onder oppervlakte van de tekst 

wel duidelijk ‘leesbaar’ is. L.H. Tribe, American Constitutional Law, Mineola, New 

York: Foundation Press 2000, p. 907-910. 
95  De nationalistische opvatting op dit punt is dat niets in de Constitutie hieraan in de weg 

zou staan. Baier, Courts and Federalism, p. 84-85. 
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federatie noch de staten de ultieme zeggenschap hebben.
96

 Deze stroming lijkt 

een soeverein volk met meta-bevoegdheden (lees: een volk dat soeverein over 
de rechtsorde is) überhaupt niet te accepteren, omdat een dergelijk volk de 

federale balans zou kunnen verstoren, terwijl die juist de kern van de Constitutie 

vormt. De Constitutie zou dan ook vooral niet democratisch en ‘majoritarian’ 

zijn, omdat een belangrijk onderdeel van federalisme juist aandacht voor 

minderheden is.
97

 Een nationaal constitutioneel referendum zou hiermee 

uitgesloten zijn, omdat dat de federale balans zou verstoren, alleen al vanwege 

het feit dat er een nationale meerderheidsbeslissing zou worden genomen. In 

plaats van te ruziën over de werkelijke auteur van de Constitutie, is het volgens 

deze visie dan ook veel meer van belang de constitutionele balans te bewaren. 

De staten en de federatie moeten hiertoe, als ‘co-equal governments’, als gelijke 

van elkaar worden gezien, die ieder tot hun eigen bevoegdhedensfeer moeten 

worden beperkt. Op deze wijze zou geen van beide de overhand kunnen krijgen. 

Van amendering van de federale Constitutie buiten art. V om kan dus geen 

sprake zijn omdat juist ook dat artikel het federale evenwicht bewaakt.
98

 In 

plaats daarvan moeten bestaande procedures worden gevolgd en moet het 

Hooggerechtshof, als ‘federal umpire’, de balans beschermen. 

 De richtingenstrijd overziend valt met name op dat geen van de drie 

stromingen (nog) de ultieme consequentie van volkssoevereiniteit lijkt te 

aanvaarden. Constitutionele amendering bij soevereine daad wordt immers 

hooguit gezien als een in theorie bestaande, maar vooral niet toepasbare 

mogelijkheid. De nationalistische en states’ rights-opvattingen lijken het bestaan 

ervan wel te accepteren, maar lijken het gebruik ervan niet als mogelijkheid te 

zien, terwijl de Madisonian-opvatting überhaupt niet accepteert dat de 

bevoegdheid in rechte zou bestaan.
99

 Hier treedt dus een scherp contrast op met 

de Duitse opvattingen over volkssoevereiniteit. Waar de Duitse 

staatsrechtdoctrine de soevereiniteit van het volk over de rechtsorde van blijvend 

belang acht, doet de Amerikaanse doctrine hooguit een beroep op ‘We, the 

People(s)’ als oorspronkelijke schepper(s) van de Constitutie. Een verdere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

96  Deze ‘neither wholly national, neither wholly federal’-opvatting is oorspronkelijk 

verdedigd door Madison en wordt tegenwoordig uitgedragen door o.a. Monaghan. Hij 

meent bijvoorbeeld dat er sprake was van een ‘dual founding’ door de staten en het volk. 

Monaghan, ‘We the People[s]’, p. 129. Zie voor Madisons theorie nader hoofdstuk 6 en 

Madison, ‘Federalist Paper No. 39’. 
97  Monaghan, ‘We the People[s]’, p. 166-177. 
98  Monaghan, ‘We the People[s]’, p. 157-159. Art. V regelt dat voor aanpassing van de 

Constitutie zowel een tweederdemeerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de 

Senaat, als de instemming van drie vierde van de staten vereist is. 
99  Hiermee lijken ze impliciet ook het concept volkssoevereiniteit als zodanig te verwerpen, 

aangezien de soevereiniteit van het volk over de rechtsorde voor dit concept wezenlijk 

lijkt te zijn. 
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directe constitutionele rol van het volk (als constituante(n)) wordt uitgesloten 

geacht.
100

  

 Dit brengt mee dat de states’ rights-school weliswaar nog steeds beweert dat 

de Constitutie wezenlijk een verdrag is, maar dat ook deze uiteindelijk naar het 

Hooggerechtshof kijkt voor het behalen van zijn gelijk. Daarmee lijkt het er 

sterk op dat de VS net als Duitsland, na overweging van alle ingewikkelde 

nuanceringen, in essentie een nationale eenheid is, die zijn federale pluraliteit 

vooral tot uitdrukking laat komen in de door de natie toegestane lokale 

autonomie. Daarmee lijkt de VS op zijn grondslagen beschouwd sterk op de 

unitaire bondsstaat die de BRD is. 

 

3.2 Duaal en coöperatief federalisme als organisatieprincipes 

De nog steeds bestaande onenigheid over de aard van de unie wordt gedeeltelijk 

gereflecteerd in evenzeer bestaande onenigheid over de verticale 

staatsorganisatie. Oorspronkelijk stonden in dit debat het duaal federalisme en 

het coöperatieve federalisme tegenover elkaar. Het eerste concept duidt daarbij 

op een strikt gescheiden uitvoering van wetgeving, waarbij de staten en de 

federatie ieder een geheel eigen wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende 

macht hebben.
101

 Dit concept is nauw verwant aan de states’ rights-doctrine en 

legt sterk de nadruk op de zelfstandigheid van de staten. Het concept coöperatief 

federalisme schrijft juist een verwevenheid van federatie en staten voor waarbij 

de staten, in plaats van de federale uitvoerende macht, de uitvoerders van 

federale wetgeving zijn.
102

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

100  Zelfs Ackerman, die voor zijn theorie van ‘higher lawmaking’ een beroep op het 

nationale volk doet, gebruikt het Hooggerechtshof, het Congres en de President om de 

nationale volkswil handen en voeten te geven en treedt niet (al te veel) buiten bestaande 

procedures. 
101  De ultieme consequentie van deze opvatting is dat ‘the federal and state governments 

operate only on the people, and not on each other.’ E.H. Caminker, ‘Printz, State 

Sovereignty, and the Limits of Formalism’, The Supreme Court Review vol. 1997, p. 

206-208. Vgl. Schütze, From Dual to Cooperative Federalism, p. 5-10 en D.A. Super, 

‘Rethinking Fiscal Federalism’, Harvard Law Review 2005, vol. 118, nr. 8, p. 2553. 

Uitgezonderd van deze regel is begrijpelijkerwijs het strikt federale grondgebied, 

waarvan Washington D.C. het bekendste voorbeeld is. Dit grondgebied valt niet onder 

enige staat, zodat de federatie daarover de volledige zeggenschap heeft, als ware het een 

(gecentraliseerde) eenheidsstaat. Vgl. art. I, sectie 8 Constitutie. 
102  De Amerikaanse variant van het concept coöperatief federalisme kent een minder strikte 

functionele scheiding tussen federatie (wetgeving) en (deel)staten (uitvoering) dan de 

Duitse. Een overeenkomst tussen beide is de uitvoerende rol van de (deel)staten ten 

opzichte van federale wetgeving. Een kenmerkend verschil is dat Duitsers zich afvragen 

in hoeverre de federatie zijn eigen wetten mag uitvoeren, terwijl Amerikanen twisten 

over de vraag in hoeverre zij dat zelf moet doen. S.C. Rispin, ‘Cooperative Federalism 

and Constructive Waiver of State Sovereign Immunity’, The University of Chicago Law 
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 Lange tijd werd duaal federalisme als achterhaald beschouwd, aangezien 

van een kern van statelijke soevereiniteit niet veel overgebleven was.
103

 

Gediscussieerd werd dan ook in concepten als ‘regulerend federalisme’ en 

‘nieuw federalisme’.
104

 Deze klinken als modernere federalismeconcepten, maar 

zijn geen wezenlijke vernieuwingen, aangezien ze vooral varianten van 

coöperatief federalisme zijn. Ze schrijven weliswaar een minder actieve rol van 

de federatie voor dan coöperatief federalisme, maar laten de keuze daartoe 

volledig bij de federatie zelf. Nieuwe beperkingen of uitbreidingen van de 

federale bevoegdheden leveren ze (ten opzichte van coöperatief federalisme) 

niet op, zodat ze vooral verkiezingsslogans of politicologische concepten zijn.
105

 

De meest wezenlijke juridische vraag die gerelateerd is aan federalisme als 

organisatieprincipe, is dan ook de vraag in hoeverre de federatie bevoegd is zijn 

wetten niet zelf uit voeren, maar de staten daarbij verplicht of vrijwillig in te 

schakelen. 

 Voor een goed begrip van de federale verhoudingen in dit opzicht is het 

cruciaal de federale financiële verhoudingen te kennen. In de praktijk 

vertekenen die de formeel aangehangen concepten namelijk nogal.
106

 Hoewel de 

federale bevoegdheid tot het heffen van belasting beperkingen kent, beschikt de 

federatie over meer dan voldoende mogelijkheden om vermogen aan te trekken. 

Met name sinds de invoering van het zestiende amendement, dat de verplichting 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Review 2003, vol. 70, nr. 4, p. 1642 en p. 1644. Vgl. Schütze, From Dual to Cooperative 

Federalism, p. 7. 
103  E.S. Corwin, ‘The Passing of Dual Federalism’, Virginia Law Review 1950, vol. 36, nr. 

1, p. 1-24. Schütze meent dat het duaal federalisme die status nog steeds heeft. Schütze, 

From Dual to Cooperative Federalism, p. 7. 
104  Zie voor een kort en helder overzicht van wat deze termen inhouden Lowi & Ginsberg, 

American Government, p. 44-55.  
105  Vgl. Lowi & Ginsberg, American Government, p. 44-55. Dat het ‘nieuwe federalisme’ 

bijvoorbeeld wezenlijk nationalistisch georiënteerd is, kan alleen al worden vermoed uit 

de sterke verbondenheid ermee aan het begrip ‘devolution’. Dat ziet immers op de 

vrijwillige zelfbeperking of zelfs bevoegdhedenoverdracht aan lagere overheden, meestal 

in een eenheidsstaat. Zie bv. J.L. Mashaw & D.S. Calsyn, ‘Block Grants, Entitlements, 

and Federalism: A Conceptual Map of Contested Terrain’, Yale Law & Policy Review 

1996, vol. 14, nr. 2 (Symposium Issue: Constructing a New Federalism: Jurisdictional 

Competence and Competition), p. 297-324. 
106  Super betoogt dat de federalismeconcepten die ontwikkeld zijn voor een verticale 

scheiding van regulerende bevoegdheden (zeer) tekortschieten bij de regulering en 

duiding van wat hij het ‘fiscaal federalisme’ noemt. Super, ‘Rethinking Fiscal 

Federalism’, m.n. p. 2551-2559. Zie voor een nadere uitwerking van onder meer de 

belastingimmuniteiten van de federatie en de staten jegens elkaar L. Claus, ‘Budgetary 

Federalism in the United States of America’, The American Journal of Comparative Law, 

Supplement: American Law in a Time of Global Interdependence: U. S. National Reports 

to the 16th International Congress of Comparative Law 2002, vol. 50, p. 581-592. 

Volgens Tushnet werken de financiële federale bevoegdheden minstens evenzeer 

centraliserend als de commerce clause. M. Tushnet, The Constitution of the United States 

of America. A Contextual Analysis, Oxford: Hart Publishing 2009, p. 181. 
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tot ‘apportionment among the states’ van inkomstenbelasting afschafte, beschikt 

de federatie over ruime bevoegdheden tot het heffen van belasting.
107

 De 

sterkste beperking erop is niet zozeer categoraal van aard, maar is het verbod op 

oneigenlijk gebruik ervan. Het Congres mag geen belastingen vaststellen, die 

meer ‘gedragsregulerend’ dan ‘inkomstenverwervend’ zijn, als ze buiten het 

bereik van de federale wetgevingsbevoegdheden vallen.
108

 

 Die beperking geldt echter niet voor de bevoegdheid om uitgaven te doen.
109

 

De federatie mag dan ook subsidies aan de staten verstrekken en die aan strenge 

voorwaarden verbinden, terwijl die voorwaarden buiten de federale regulerende 

bevoegdheid vallen.
110

 Aangezien de staten voor hun inkomenspositie behoorlijk 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

107  Art. I sectie 8 luidt: ‘The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, 

Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and general 

Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform 

throughout the United States.’ Het zestiende amendement, dat de regeling van Art. I, 

sectie 2 aanpast, luidt: ‘The Congress shall have power to lay and collect taxes on 

incomes, from whatever source derived, without apportionment among the several States, 

and without regard to any census or enumeration.’ Voor beperkingen op de taxing power, 

zie o.m. sectie 9 van art. I. Zie meer in detail Chemerinsky, Constitutional Law, p. 268-

273 en Tribe, American Constitutional Law (2000), p. 841-846. 
108  Hoewel het onderscheid tussen de twee belastingen in de praktijk moeilijk te maken valt 

is de ratio erachter helder: de federatie mag niet zijn vrij algemene belastingbevoegdheid 

inzetten om regulerend op te treden op terreinen waarop zij niet bevoegd is tot regulering. 

Chemerinsky, Constitutional Law, p. 271-273. Vgl. de Child Labor Tax Case (Bailey v. 

Drexel Furniture Co., 259 U.S. 20 (1922)). 
109  Aan de definitieve vestiging van deze lezing van de Constitutie is nog wel wat debat, met 

name tussen Madison en Hamilton, voorafgegaan. Art. I, sectie 8 van de Constitutie stelt 

onder meer dat het Congres bevoegd is ‘to provide for (…) the general Welfare of the 

United States’. Madison meende dat dit betekende dat federale belastingen uitsluitend in 

het licht van de overige federale bevoegdheden konden worden ingezet. Hamilton dacht 

daar echter anders over en meende dat het aan het Congres was te bepalen wat ‘de 

algemene welvaart van de VS’ vereist. Beginnend bij de zaak United States v. Butler 

(297 U.S. 1 (1936)) heeft het Hooggerechtshof zich grofweg aan de zijde van Hamilton 

geplaatst (zie o.m. p. 65-67). Tushnet, The Constitution of the USA, p. 179-181 en Tribe, 

American Constitutional Law (1988), p. 321-322.  
110  Er moet hierbij enig verband bestaan tussen de subsidie en de voorwaarden, maar die 

hoeft niet al te sterk te zijn. Een federale wet die stelde dat de federatie 5% minder 

subsidie voor wegenbouw zou toekennen aan staten die de minimumleeftijd voor 

alcoholconsumptie niet op 21 stelden, werd bijvoorbeeld door het Hooggerechtshof 

toelaatbaar geacht. Het doel van de leeftijdsgrens was immers onder andere het 

bevorderen van veiligheid op de wegen, zodat er voldoende samenhang tussen de 

subsidievoorwaarde en het subsidiedoel was. South Dakota v. Dole, 483 U.S. 203, 206-

210 (1987). Zie ook Tribe, American Constitutional Law (2000), p. 835 en Chemerinsky, 

Constitutional Law, p. 274. Naast samenhang is een ander criterium voor de 

toelaatbaarheid van subsidievoorwaarden dat er geen sprake mag zijn van dwang en de 

staten dus vrij moeten zijn de subsidie af te wijzen. Tribe, American Constitutional Law 

(2000), p. 840-841. Vgl. Steward Mach. Co. v. Collector, 301 U.S. 548 (1937) en 
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afhankelijk zijn van de federatie, kan die de staten door middel van deze ‘grants-

in-aid’ in belangrijke mate sturen.
111

 De vraag is dan ook hoe ver de federatie 

mag gaan bij het opleggen van voorwaarden voor financiële steun. Mag zij 

zonder meer statelijke regulering die zij niet zelf kan uitvaardigen van de staten 

‘kopen’?  

 Een hoofdregel is dat zij de staten niet mag dwingen tot wetgeving.
112

 De 

reden hiervoor is dat wetgeving tot de kern behoort van het maken van eigen 

politieke keuzes door een (deel)volk en dus ten nauwste verbonden is met de 

soevereiniteit van de staten.
113

 Daarmee is echter niet gezegd dat het Congres 

ook overigens de zeggenschap van statelijke wetgever moet respecteren. Eén 

methode voor de federatie om de statelijke wetgevers te omzeilen is het zich 

direct wenden tot lagere statelijke organen. Daarover hebben de statelijke 

wetgevers namelijk geen volledige zeggenschap, zodat lagere organen ook door 

de federatie aangestuurd kunnen worden.  

 Een tweede methode is het opdragen van uitvoering van federale wetgeving 

aan de statelijke uitvoerende macht. Deze methode is echter omstreden. Van 

Madisonian en nationalistische zijde wordt doorgaans betoogd dat niets in de 

federale Constitutie zich ertegen verzet, terwijl er ook overigens geen ‘kern’ van 

soevereiniteit zou zijn die eraan in de weg zou staan. Alleen de bevoegdheid tot 

wetgeving zou van bijzondere betekenis zijn voor de statelijke soevereiniteit, 

zodat het geen probleem zou zijn de staten deels tot ‘provincie’ te maken, door 

‘beslag te leggen’ op hun uitvoerende machten.
114

 Van states’ rights-zijde wordt 

hier echter tegenin gebracht dat dual sovereignty meebrengt dat de staten even 

soeverein zijn als de federatie. Omdat de staten niet bevoegd zijn federale 

organen voor hun karretje te spannen, zou de federatie dat ook niet omgekeerd 

zijn.
115

 Daar komt bij dat de statelijke soevereiniteit er überhaupt aan in de weg 

zou staan dat zij tot corporaties gedegradeerd zouden kunnen worden.
116

 Duale 

soevereiniteit zou dus een strikte verticale scheiding van wetgevingsuitvoering 

meebrengen, tenzij de staten zelf vrijwillig van hun soevereiniteit afzien.
117

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pennhurst State Sch. & Hosp. v. Halderman, 451 U.S. 1, 17 (1981) en South Dakota v. 

Dole, p. 211. 
111  McDonald, States’ Rights and the Union, p. 231. 
112  Boon, Amerikaans Staatsrecht, p. 37. Er wordt in dit verband ook wel gesproken van een 

verbod van ‘conscripting’ of ‘commandeering’. 
113  Caminker, ‘Printz’, p. 218. Vgl. Schütze, From Dual to Cooperative Federalism, p. 8. 
114  Schütze, From Dual to Cooperative Federalism, p. 8-9; Baier, Courts and Federalism, p. 

85. 
115  Dual sovereignty en duaal federalisme liggen hierbij dus in elkaar verlengde. Caminker, 

‘Printz’, p. 206-207. 
116  Baier, Courts and Federalism, p. 88. 
117  Dit afzien van soevereiniteit brengt doorgaans ook een (gedeeltelijk) afzien van de 

sovereign immunity mee, die de staten beschermt tegen onvrijwillige rechtszaken. Rispin, 

‘Cooperative Federalism’, p. 1640. 
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 Omdat ook hier de beide stromingen van invloed zijn geweest op het 

geldende recht, conformeert dat zich niet zonder meer aan één van beide 

federalismeconcepten. Het Amerikaanse recht houdt zich dus ook hier veel 

minder dan het Duitse aan nette schema’s. Toch kan een ook hier wel een basaal 

concept als ‘het’ Amerikaanse federale staatsorganisatieconcept ontdekt worden, 

zij het dat Amerikanen zich zelf wellicht niet in deze conclusie zullen 

herkennen.  

 Geldend recht is dat er een relatief breed verbod op commandeering 

geldt.
118

 De federatie is momenteel in beginsel verplicht zijn eigen wetgeving uit 

te voeren, tenzij ze de staten zo ver krijgt dat vrijwillig voor haar te doen. 

Federale steunprogramma’s (grants-in-aid) zijn dan ook nog steeds aan de orde 

van de dag. Hoewel deze in de VS tot het coöperatief federalisme worden 

gerekend, gaat het hierbij om een keuze van het Congres. Afhankelijk van de 

wijze waarop de federatie middelen wil inzetten kan het duaal- of coöperatief-

federalistisch werken.
119

 Daarmee functioneert het Amerikaanse federalisme 

weliswaar sterk als een coöperatieve federatie, maar is de VS wezenlijk een 

duale federatie. In beginsel zijn staten en federatie immers zelf gehouden de 

eigen wetgeving uit te voeren, terwijl ze deze verantwoordelijkheid op 

vrijwillige basis kunnen verplaatsen. Toegegeven, aan deze conclusie valt het 

één en ander af te doen door te wijzen op de mogelijkheid van de federatie zich 

rechtstreeks tot de lagere overheden van de staten te richten. Desondanks blijft 

het uitgangspunt dat zich op het grondgebied van de staten twee naast elkaar 

staande ‘volledige overheden’ bevinden: een statelijke en een federale. 

 

3.3 Federale wetgevingsbevoegdheden 

3.3.1 Hoofdlijnen van de federale bevoegdheidsverdeling 

De federale bevoegdheidsverdeling in de VS kent enkele, relatief eenvoudige 

hoofdregels: de federatie is alleen bevoegd als zij bevoegd is gemaakt, terwijl de 

‘restbevoegdheid’ bij de staten berust; er bestaan vrijwel alleen exclusieve 

bevoegdheden; zeer intensief gebruik van verleende bevoegdheden is toegestaan 

en er bestaat geen bondstrouw- of loyaliteitsbeginsel.
120

 In het voorgaande werd 

al duidelijk dat deze scheiding in elk geval feitelijk en historisch minder 

overzichtelijk is dan deze op het eerste oog lijkt. Ook bleek de verdeling niet 

slechts een kwestie van juridische techniek te zijn, maar ook ontleend te zijn 

aan, en gevolgen te hebben voor de gedachte verhouding tussen volk(eren) en 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

118  Tushnet, The Constitution of the USA, p. 172-173. 
119  Caminker, ‘Printz’, p. 225; Rispin, ‘Cooperative Federalism’, p. 1642-1644. 
120  De VS kent één concurrerende bevoegdheid, die het federale kiesrecht betreft. Aangezien 

dit met name voor de vertegenwoordigende taak van het Congres relevant is, wordt er in 

dat kader op teruggekomen.  
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overheden. De hoofdregels worden hieronder in dat licht beschreven. Verder 

worden enkele belangwekkende federale bevoegdheden nader beschouwd. 

 Hoewel het beginsel van geattribueerde bevoegdheden als zodanig vrij 

algemeen geaccepteerd is, bestaat er een stammenstrijd over het tiende 

amendement, waarin het is neergelegd.
121

 Duidelijk werd al dat de beweerde 

inhoud ervan enorm van auteur tot auteur verschilt en dat ook het 

Hooggerechtshof van deze wisselvalligheid niet uitgezonderd is. Toch kan hier 

wel enige duidelijkheid verschaft worden over de ‘echte’ inhoud ervan.  

 Om te beginnen is de historische interpretatie van het amendement, volgens 

welke alleen die bevoegdheden voor de staten zijn gereserveerd die zij historisch 

voor het bestaan van de federatie uitoefenden, ongelukkig. De Constitutie werkt 

immers met specifiek opgesomde federale bevoegdheden, zodat de meest voor 

de hand liggende betekenis van het tiende amendement is dat niet-opgesomde 

bevoegdheden bij de staten of het volk berusten. Anderzijds is ook de opvatting 

dat het tiende amendement een ‘soevereiniteitskern’ zou bevatten die niet 

federaal aangetast mag worden niet erg overtuigend.
122

 Weliswaar is één van de 

overwegingen voor een federale bevoegdheidsverdeling de verticale scheiding 

ervan, zodat geen van beide overheidslagen omnipotent of tiranniek zou kunnen 

worden, maar ook dat rechtvaardigt deze lezing van het tiende amendement 

niet.
123

 Beter is het de federale bevoegdheden zelf terughoudend te interpreteren, 

dan ze te laten ‘botsen’ met een ‘kern’ van statelijke soevereiniteit.
124

 Volgens 

een systematische lezing, die rekening houdt met de grondslagen van de 

Verenigde Staten, wijst het tiende amendement de federatie er dus vooral op dat 

haar bevoegdheden principieel beperkt zijn. De bevoegdheden van het volk 

en/of de staten zijn dat, in ieder geval ten opzichte van haar, uiteraard niet.
125

 

 Dat wil overigens niet zeggen dat de federale bevoegdheden in de praktijk 

ook echt beperkt zijn. Er is al gewezen op de enorm ruime uitleg die de beruchte 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

121  Het is hier goed nog even de tekst van het amendement in herinnering te roepen: ‘The 

powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the 

States, are reserved to the States respectively, or to the people.’ 
122  Vgl. E.T. Swaine, ‘Does Federalism Constrain the Treaty Power?’, Columbia Law 

Review 2003, vol. 103, nr. 3, p. 416. 
123  Vgl. Amar, ‘The Consent of the Governed’, p. 1427 en Dorsen e.a., Comparative 

Constitutionalism, p. 351. 
124  De interpretatie is o.m. beter omdat het probleem hier niet zozeer een ‘te weinig’ aan 

staten, als wel een ‘teveel’ aan federatie is. Het is daarom juister het gevaar van een te 

ruime federale bevoegdhedensfeer rechtstreeks aan te pakken, dan een kern van statelijke 

soevereiniteit in het tiende amendement te lezen.  
125  Amar wijst erop dat ook de staten principieel beperkte bevoegdheden hebben, aangezien 

zij ook op volkssoevereiniteit gebaseerd zijn. Dat moge juist zijn, maar het punt is hier 

vooral dat de staten hun bevoegdheden principieel wel en de federatie haar 

bevoegdheden niet zonder instemming van de ander kan uitbreiden (wanneer die botsen 

met federaal recht). Vgl. Amar, ‘The Consent of the Governed’, p. 1440-1441. 
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commerce clause lange tijd heeft gekregen.
126

 Hieraan kan de ‘necessary and 

proper clause’ worden toegevoegd. Deze bepaalt dat het Congres alle 

bevoegdheden heeft die ‘noodzakelijk en gepast’ zijn ter uitvoering van de 

federale bevoegdheden.
127

 Hoewel deze clausule het federale 

bevoegdhedenbereik in de praktijk niet zozeer heeft verruimd, is zij voor die 

praktijk toch van groot belang, al was het maar als basis voor de oprichting van 

federale uitvoeringsorganen of als historische bron van de in federaties en 

internationale organisaties gebruikelijke implied powers-doctrine.
128

 

 Enkele andere bevoegdheden die van bijzonder belang zijn voor de federale 

bevoegdheidsverdeling zijn die tot het voeren van de buitenlandse betrekkingen, 

die over immigratie en burgerschap en die tot het handhaven van de 

Reconstructieamendementen.
129

 Deze drie bevoegdhedencategorieën raken in 

sterke mate aan de federale verhoudingen omdat ze ofwel de verticale 

machtenscheiding principieel negeren, of de staten in het bijzonder in hun 

constitutionele autonomie treffen.  

 Bij de bevoegdheid tot verdragsluiting is de scheiding tussen federatie en 

staten eenvoudig: de bevoegdheid is in principe onbeperkt.
130

 De staten hebben 

hierbij (anders dan wellicht bij monde van de Senaat) geen inspraak. Anders dan 

in Duitsland is in de VS het coöperatieve federalisme dus niet in de externe 

bevoegdheden terug te vinden. Oude, maar wel staande jurisprudentie van het 

Hooggerechtshof suggereert bovendien dat de treaty power, samen met de 

necessary and proper clause, de federatie bevoegd maakt tot volledige interne 

implementatie van de gesloten verdragen.
131

 Het lijkt er dus sterk op dat de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

126  Die uitleg is zelfs zo ruim geweest dat de commerce clause geen werkelijke inhoudelijke 

beperking leek te kennen, zodat alle andere federale bevoegdheden in zekere zin 

overbodig waren geworden. 
127  Art. I, sectie 8 Constitutie.  
128  Resp. Caminker, ‘Printz’, p. 225 en Denys, Impliciete bevoegdheden, p. 116. Van 

nationalistische zijde wordt de necessary and proper clause overigens ook wel 

aangehaald als bewijs tegen het verbod op commandeering. Caminker, ‘Printz’, p. 205. 
129  Zie art. II, sectie 2, art. I sectie 8 en het dertiende, veertiende en vijftiende amendement. 
130  Chemerinsky, Constitutional Law, p. 276. Vgl. Missouri v. Holland, 252 U.S. 416, m.n. 

433 (1920), dat nog steeds een standaardarrest op dit gebied is. Zie ook art. I, sectie 10 

Constitutie, dat de staten op verschillende wijzen aan de toestemming van het Congres 

bindt wanneer zij maatregelen willen nemen die repercussies hebben voor de externe 

betrekkingen. 
131  Missouri v. Holland, 252 U.S. 416, (1920). Het Hof zegt daarin onder andere (p. 433): 

‘Acts of Congress are the supreme law of the land only when made in pursuance of the 

Constitution, while treaties are declared to be so when made under the authority of the 

United States. It is open to question whether the authority of the United States means 

more than the formal acts prescribed to make the convention. We do not mean to imply 

that there are no qualifications to the treaty-making power, but they must be ascertained 

in a different way.’ De basis voor deze uitspraak wordt gevonden in de supremacy clause 

(art. VI, sectie 2): ‘This Constitution, and the Laws of the United States which shall be 

made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the 
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federatie de verticale machtenscheiding kan omzeilen door verdragen te sluiten 

die de bevoegdheden van de staten betreffen. 

 Deze stand van zaken leidde ertoe dat, toen het Hooggerechtshof weer 

grenzen ging stellen aan wat er zoal ‘interstate commerce’ mag heten, een aantal 

auteurs voorstelde bestaande federale wetgeving van een nieuwe, 

verdragsrechtelijke rechtsbasis te voorzien. Deze zou moeten voorkomen dat die 

wetgeving ten prooi zou vallen aan de ‘nieuwe’ beperkingen van de commerce 
clause.

132
 Ook deze voorstellen zijn echter, tezamen met de stand van zaken op 

het gebied van de externe betrekkingen, onder vuur komen te liggen. Er wordt 

bijvoorbeeld betoogd dat de treaty power slechts op het sluiten van verdragen 

ziet, zodat die de federatie ook niet via een implied powers-redenering bevoegd 

maakt door middel van de implementatie de verticale machtenscheiding te 

omzeilen.
133

 Daarmee zou de federatie dus wel onbeperkt zijn in zijn 

bevoegdheid tot verdragsluiting, maar niet ten aanzien van de uitvoering ervan, 

zodat zij daarvoor deels op de staten zou moeten vertrouwen.
134

  

 Dit betoog heeft het voordeel dat de federale balans in externe zaken niet de 

federale balans in interne zaken zou doorbreken. Als Amerikaans federalisme 

onder meer inhoudt dat de staten een eigen bevoegdhedensfeer hebben die de 

federatie niet mag overnemen, ligt het voor de hand dat zij dat ook niet door 

middel van verdragsluiting zou mogen doen. Het is evenwel slechts een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land’ (curs. van mij, 

MD). Zie uitgebreider C.A. Bradley, ‘Federalism and the Treaty Power’, Proceedings of 

the Annual Meeting (American Society of International Law) 2004, vol. 98, p. 341-343. 

Vgl. Boon, Amerikaans Staatsrecht, p. 70-71. Chemerinsky merkt op: ‘The broad 

statement that the federal government can exercise no powers except those specifically 

enumerated in the Constitution, and such implied powers as are necessary and proper to 

carry into effect the enumerated powers, is categorically true only in respect to our 

internal affairs.’ Chemerinsky, Constitutional Law, p. 357. 
132  Zie bijvoorbeeld C.T. Nguyen, ‘Expansive Copyright Protection for All Time? Avoiding 

Horizontal Limitations through the Treaty Power’, Columbia Law Review 2006, vol. 106, 

nr. 5, p. 1079-1118. 
133  Vgl. D.B. Hollis, ‘Introduction: (Re)Constructing the Treaty Power’, Proceedings of the 

Annual Meeting (American Society of International Law) 2004, vol. 98, p. 339-341. 
134  Vgl. Swaine, ‘Does Federalism Constrain the Treaty Power?’, p. 418-419. Dit zou 

overigens de ingewikkelde situatie opleveren dat het verbod op commandeering en de 

beperkingen van het tiende en elfde amendement (voor zover die bestaan) bij de 

implementatie van verdragen ten volle van toepassing zouden zijn, terwijl verdragsrecht 

in beginsel deel uitmaakt van de Amerikaanse rechtsorde (met de rang van federale 

wetten). De federatie zou daarmee bij verdragsluiting extern geheel vrij zijn, maar intern 

op inhoudelijke grenzen stuiten, zodat bepaalde verdragsclausules vermoedelijk geen 

interne werking zouden kunnen hebben. Dit zou nog ingewikkelder worden waar het zou 

gaan om verdragen die self executing zijn en geen nadere implementatie behoeven. 

Swaine, ‘Does Federalism Constrain the Treaty Power?’. Vgl. Hollis, ‘(Re)Constructing 

the Treaty Power’. Zie verder over self executing verdragen Boon, Amerikaans 

Staatsrecht, p. 72. En over de door het Hof gebruikte standaardmethode van conforme 

interpretatie Chemerinsky, Constitutional Law, p. 276. 
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opvatting dat het Amerikaanse federalisme deze inhoud zou hebben, die 

bovendien tegen (oude, maar) staande jurisprudentie ingaat. Vooralsnog lijkt het 

er sterk op dat de Amerikaanse federale bevoegdheidsverdeling het motto ‘in 

foro externo, in foro interno’ kent. 

 Een tweede federale bevoegdheid die (conceptueel) zeer ingrijpend zou 

kunnen zijn voor de (constitutionele) autonomie van de staten is die over 

immigratie en naturalisatie: ‘over no conceivable subject is the legislative power 

of Congress more complete than it is over the admission of aliens.’
135

 Hoewel de 

omvattendheid van deze bevoegdheid op zichzelf geen verbazing hoeft te 

wekken, kan het gegeven dat zij ook de naturalisatie van vreemden omvat, wel 

repercussies hebben voor de constitutionele positie de staten en/of hun volkeren. 

Als het Congres immers mag besluiten wie er Amerikaan is of mag worden, gaat 

het nationale burgerschap kennelijk vooraf aan het statelijke. De principiële 

beslissing wie er tot ‘We, the People’ behoort wordt zo dus door de federatie 

genomen en niet door de staten.
136

 Uiteraard vallen hieruit geen definitieve 

conclusies te trekken over de aard van de unie. Vanuit democratisch oogpunt 

bezien valt evenwel op dat de federale naturalisatiebevoegdheid beter past in een 

unitaire federatie dan in een confederatie. 

 Federale bemoeienis met de relatie die de staten met hun burgers hebben is 

ook terug te vinden in de Reconstructieamendementen. Hoewel het veertiende 

amendement het duaal burgerschap niet afschaft, maken deze amendementen het 

Congres wel bevoegd tot op zekere hoogte in te grijpen in deze relatie.
137

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

135  Chemerinsky, Constitutional Law, p. 277. 
136  En datzelfde geldt, op basis van de eerste zin van sectie 1 het veertiende amendement, 

dan ook voor de beslissing wie tot de statelijke volkeren behoort: ‘All persons born or 

naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the 

United States and of the State wherein they reside.’ (curs. van mij, MD). 
137  De grondslag van het duaal burgerschap (dual citizenship) is klassiek verwoord in 

Barron v. Baltimore: ‘The Constitution was ordained and established by the people of the 

United States for themselves, for their own government, and not for the government of 

the individual States. Each State established a constitution for itself, and in that 

constitution provided such limitations and restrictions on the powers of its particular 

government as its judgment dictated. The people of the United States framed such a 

government for the United States as they supposed best adapted to their situation and best 

calculated to promote their interests. The powers they conferred on this government were 

to be exercised by itself, and the limitations on power, if expressed in general terms, are 

naturally, and we think necessarily, applicable to the government created by the 

instrument.’ De juridische relatie die burgers met hun staat hebben, staat volgens het 

Hooggerechtshof dus geheel los van de juridische relatie die ze met de federatie hebben, 

zodat rechten en plichten van de ene relatie de andere niet kunnen beïnvloeden. Barron v. 

Mayor and City Council of Baltimore, 32 U.S. 243, 247-248 (1833). Het veertiende 

amendement schaft deze structuur volgens het Hof (voor het eerst in de Slaughterhouse 

cases) weliswaar niet af, maar omdat dat amendement tegelijkertijd ‘any person’ 

bescherming van zijn leven, vrijheid en eigendom tegen de staten biedt, is het Congres 

desondanks bevoegd in te grijpen in de juridische relatie die burgers (en anderen) met 

een staat hebben. 
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Aangezien met name dit amendement potentieel erg brede bevoegdheden bevat, 

en het wegens zijn latere aanvaarding kan derogeren aan het elfde, kan het de 

onaantastbaarheid van de staten jegens hun burgers en vooral ook jegens de 

federatie behoorlijk inperken.
138

  

 Het dertiende amendement schaft de slavernij af en verklaart het Congres 

bevoegd deze stand van zaken te handhaven met ‘gepaste wetgeving’. Dit lijkt 

op het eerste oog een nogal beperkte bevoegdheid, maar is dat niet zonder meer. 

Het Hooggerechtshof heeft het geoordeeld dat ‘Congress has the power under 

the Thirteenth Amendment rationally to determine what are the badges and the 

incidents of slavery, and the authority to translate that determination into 

effective legislation.’
139

 Het Congres is dus bevoegd op te treden tegen 

discriminatoire statelijke praktijken in brede zin. Het vijftiende amendement kan 

als lex specialis hiervan gelden, aangezien het regelt dat burgers van de VS het 

stemrecht niet onthouden mag worden op grond van ras, huidskleur of een 

verleden als slaaf. Het Congres kan dus ook hier ingrijpen in de constitutionele 

praktijk van de staten. Het meest vergaand van de Reconstructieamendementen 

is echter zonder meer het veertiende. Volgens het Hooggerechtshof verklaart het 

de Bill of Rights weliswaar niet rechtstreeks van toepassing tussen de staten en 

hun burgers, maar door een steeds verdergaande interpretatie van dat 

amendement is het verschil in grondrechtenbescherming tegenwoordig nog maar 

erg klein.
140

 

 Hoewel de Verenigde Staten sinds een aantal jaren dus weer een principiële 

verticale machtenscheiding kent, waarin de staten een behoorlijke 

constitutionele autonomie moeten kennen, is de ruimte die ze voor zichzelf 

hebben nog steeds niet erg gegarandeerd. De commerce clause wordt weliswaar 

minder ruim uitgelegd en er gaan stemmen op om ook de treaty power 

inhoudelijk (intern) te beperken. Een duidelijk beeld van wat er zoal principieel 

niet onder de federale bevoegdheden valt, lijkt evenwel niet te bestaan. Daarmee 

blijft de constitutionele autonomie van de staten in handen van het 

Hooggerechtshof. 

 

3.3.2 Een eenzijdig bondstrouwbeginsel? 

Het stelsel van uitsluitend exclusieve bevoegdheden is in beginsel zeer 

overzichtelijk voor de vraag in hoeverre aanvullende regelgeving mogelijk is: 

waar de federatie bevoegd is, is zij ook bevoegd haar regels exclusief te maken 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

138  Chemerinsky, Constitutional Law, p. 223-226 en p. 295-296. 
139  Jones v. Alfred H. Mayer Co., 392 U.S. 409, 440 (1968). Zie hierover uitgebreid Tribe, 

American Constitutional Law (2000), p. 926-230. Vgl. Chemerinsky, Constitutional Law, 

p. 284-285. 
140  Het proces waarin het veertiende amendement inhoudelijk steeds meer overeenkomsten 

vertoont met de Bill of Rights wordt ook wel de ‘nationalisatie van de Bill of Rights’ 

genoemd. Woll, American Government, p. 106 e.v. 
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en statelijke inmenging uit te sluiten.
141

 Aanvullende regelstelling door de staten 

is dus slechts mogelijk voor zover de federatie daartoe ruimte heeft gelaten of 

hen daartoe expliciet bevoegd heeft gemaakt.
142

 Het Congres wordt in verband 

met de soevereiniteit van de staten weliswaar geacht de staten de ruimte te 

hebben gelaten, maar een verplichting daartoe geldt geenszins.
143

 Wanneer het 

Congres dat wil, is het bevoegd een geheel beleidsterrein te bezetten zonder 

verplicht te zijn de redelijke belangen van de staten in het oog te houden. 

 De omgekeerde verplichting geldt echter wel. Het leerstuk van ‘slapende 

clausules’ brengt namelijk met zich mee dat de statelijke wetgeving geen ‘undue 

burden’ mag vormen voor de delen van federale beleidsterreinen waarop de 

federatie nog niet is opgetreden.
144

 De vraag wanneer hiervan sprake is, is in de 

praktijk moeilijk te beantwoorden. Staande jurisprudentie is dat de 

gerechtvaardigde belangen van de staten moeten worden afgewogen tegen de 

mate waarin de statelijke wetgeving in kwestie bezwaarlijk is voor de federale 

clausule waarop zij inbreuk maken. Deze ‘balancing test’ is in de loop der tijd 

echter vaak bekritiseerd, met name omdat de uitkomst bijzonder arbitrair en 

onvoorspelbaar zou zijn.
145

  

 Hier is echter meer van belang dat het Amerikaanse staatsrecht weliswaar 

formeel geen bondstrouwbeginsel kent, maar het de beperkingen die daaruit 

voortvloeien, wel lijkt op te leggen aan de staten.
146

 Wanneer de staten hun 

bevoegdheden uitoefenen moeten zij immers een door rechters vaststelbaar 

redelijk belang nastreven en moeten zij de redelijke belangen van de federatie in 

het oog houden. Dat is des te opmerkelijker wanneer bedacht wordt dat de 

omgekeerde verplichting niet geldt. Weliswaar geldt de veronderstelling dat de 

federatie de staten niet voor de voeten wil lopen, maar bevoegd is zij daartoe 

absoluut wel.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

141  Het fenomeen dat Congres een bepaalt beleidsterrein geheel bezet heeft, heet in de VS 

‘field preemption’. Chemerinsky, Constitutional Law, p. 380. 
142  Via een expliciete bevoegdheidstoedeling kunnen de staten bevoegd worden ‘federaal 

terrein’ nader te reguleren. Chemerinsky, Constitutional Law, p. 429-430. 
143  Chemerinsky, Constitutional Law, p. 377-378. Zie bijvoorbeeld ook Medtronic, Inc. v. 

Lohr, 518 U.S. 470, 485 (1996). 
144  Zie voor bijvoorbeeld de dormant commerce clause Chemerinsky, Constitutional Law, p. 

375.  
145  Chemerinsky, Constitutional Law, p. 411 en p. 423-424. 
146  De enige Amerikaans-constitutionele bepaling die in de buurt komt van een formeel 

loyaliteitsbeginsel is de ‘full Faith and credit clause’ van art. IV, sectie 1, volgens welke 

de staten elkaars officiële documenten moeten accepteren en respecteren. 
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3.4 Handhaving van de federale verhoudingen 

De handhaving van de federale verhoudingen is tegenwoordig uiteindelijk in 

handen van federale organen. Sinds de bevoegdheid tot interpositie, nullificatie 

en secessie niet meer geloofwaardig kunnen worden verdedigd, hebben de staten 

geen bevoegdheden meer in handen waarmee ze zich in rechte kunnen verzetten 

tegen het hogere federale recht. Als de federale verhoudingen dus al 

gehandhaafd worden, moet dat van een federaal orgaan komen. Het eerste 

orgaan waaraan hierbij gedacht kan worden is uiteraard het Hooggerechtshof. 

De constitutionele geschiedenis laat immers duidelijk zien dat dit Hof een zeer 

duidelijk stempel heeft gedrukt op de federale verhoudingen. Eerst door zich 

sterk in te zetten voor de verbreding van federale bevoegdheden, vervolgens 

door gedurende een aantal decennia de staten van stevige constitutionele 

bescherming te voorzien en daarna door in het grootste deel van de twintigste 

eeuw de constitutionele remmen vrijwel helemaal los te gooien.
147

 Afhankelijk 

van de meerderheidsovertuiging van het Hof wordt het Amerikaanse federalisme 

daardoor afwisselend gekenmerkt door een duidelijke verticale scheiding van 

bevoegdheden of (slechts) door statelijke inspraak in federale wetgeving. 

 Het is evenwel al te simpel de handhaving van de federale verhoudingen 

uitsluitend aan het Hooggerechtshof toe te rekenen. Devins en Fisher menen 

bijvoorbeeld dat het Congres en de President uiteindelijk veel vaker de doorslag 

geven, omdat verreweg de meeste federale wetten nooit aangevochten worden 

voor de rechter.
148

 Voor zover hieruit federale zelfbeperking zou blijken, hebben 

ze er gelijk in dat het Congres en de President natuurlijk niet per se, of 

überhaupt gedreven zijn door de wens de staten tot provincies te reduceren. 

Concepten als nieuw federalisme, die meer constitutionele ruimte pogen te 

geven aan de staten, zijn juist ook van de President en het Congres afkomstig.
149

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

147  Lowi en Ginsberg vragen zich, blijkens de titel van het betreffende hoofdstuk, dan ook af 

of de federale rechtelijke macht moet worden gezien als ‘least Dangerous Branch’ of 

‘Imperial Judiciary?’. States’ rightist, Madisonians en nationalisten zullen op deze vraag 

zeer waarschijnlijk zeer verschillende antwoorden geven. Lowi & Ginsberg, American 

Government, hoofdstuk 8. 
148  Devins & Fisher, The Democratic Constitution, p. 53. 
149  De President zou bovendien als bewaarder van de federale verhoudingen kunnen 

optreden door te weigeren een federaal wetsvoorstel tot wet te verheffen. Meer in zijn 

algemeenheid is het overigens onjuist om, zoals Devins en Fisher lijken te doen, uit de 

acceptatie van een wet zijn grondwettigheid af te leiden. Het is immers zeer wel denkbaar 

dat niemand genoeg moeite met een ongrondwettige wet heeft om er een rechtszaak over 

aan te spannen en die tot aan het Hooggerechtshof vol te houden. Anders dan Devins en 

Fisher impliceren worden de federale verhoudingen dan ook niet zozeer kwantitatief 

bepaald door het aantal federale wetten dat overeind blijft, maar vooral door enkele 

zaken waarin het erom spant en het Hof principiële uitspraken doet. Vgl. Devins & 

Fisher, The Democratic Constitution, p. 53. 
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 Ook in die zaken waarin het erom spant en die wel worden aangevochten 

voor de federale rechter is het evenwel niet altijd het Hof dat beslist. Het meent 

namelijk weliswaar dat het de ‘ultieme interpretator’ van de Constitutie is, maar 

laat de beantwoording van vragen die het als ‘politiek’ beschouwt over aan het 

Congres en de President.
150

 Eén van de vragen die het Hof als political question 
typeert is in het bijzonder relevant voor de federale verhoudingen en betreft de 

‘guarantee clause’, die bepaalt dat de Verenigde Staten aan elke staat een 

republikeinse regeringsvorm zal garanderen.
151

 In Baker v. Carr schrijft Justice 

Brennan namens het Hof erover dat deze clausule geen maatstaven zou bevatten 

die door rechters toetsbaar zijn, en dat het Hof sinds 1849 heeft geweigerd zijn 

oordelen erop te baseren.
152

 Het lijkt er dus op dat de guarantee clause 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

150  Over de vraag in hoeverre het Congres en de President evenzeer als het Hof ‘authentieke 

interpretator’ van de Constitutie zijn, zijn de meningen verdeeld. Het Hof meent zelf dat 

het zijn taak is te bepalen wat de Constitutie betekent. In Cooper v. Aaron reageerde het 

op de opinie van diegenen die meenden dat de staten de beslissing van Brown v. Board of 

Education konden nullificeren met enkele ‘constitutional propositions which are settled 

doctrine’. Het citeerde de opvatting van het Hof in Marbury v. Madison dat ‘[i]t is 

emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is.’ 

Volgens het Hof is dit sinds die tijd een vast onderdeel van het Amerikaanse 

constitutionele recht: ‘This decision declared the basic principle that the federal judiciary 

is supreme in the exposition of the law of the Constitution, and that principle has ever 

since been respected by this Court and the Country as a permanent and indispensable 

feature of our constitutional system.’ Cooper v. Aaron, 358 U.S. 1, 17-18 (1958). 

Anderen denken hier anders over. Zie Chemerinsky, Constitutional Law, p. 49. Vgl. p. 

29-31 en p. 290-291. Evenveel (verhit) debat bestaat er over de vraag of het Congres ook 

bevoegd is bij wet de bevoegdheid van het Hof te beperken. Enerzijds wordt betoogd dat 

een grammaticale lezing van de Constitutie dit mogelijk maakt (art. III, sectie 2 bepaalt 

o.m.: ‘In all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls, and those 

in which a State shall be Party, the supreme Court shall have original Jurisdiction. In all 

the other Cases before mentioned, the supreme Court shall have appellate Jurisdiction, 

both as to Law and Fact, with such Exceptions, and under such Regulations as the 

Congress shall make.’) en dat het een belangrijke wetgevende check op de rechterlijke 

macht is. Anderzijds wordt gesteld dat dit de bijl aan de wortel van de legitimiteit van het 

Amerikaanse staatsbestel is, aangezien het Hof zo van zijn kerntaak ontdaan zou worden. 

Uiteindelijk is er over de toelaatbaarheid dus geen consensus bereikt. Chemerinsky, 

Constitutional Law, p. 162-163 en p. 165. Vgl. p. 157-158 en Tribe, American 

Constitutional Law (2000), p. 272-276.  
151  Volgens Tribe is de weergave die Justice Brennan in Baker v. Carr van het leerstuk 

political question heeft gegeven nog steeds de standaard voor latere jurisprudentie. Hij 

geeft zes criteria, die er allemaal op neerkomen dat de rechter ofwel de scheiding der 

machten moet respecteren, ofwel geen uitspraak kan doen als het recht hem geen enkele 

houvast biedt. Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 210-217 (1962) en Tribe, American 

Constitutional Law (2000), p. 366. 
152  Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 222-223 (1962). Het arrest waarnaar Brennan verwijst is 

Luther v. Borden, 48 U.S. 1 (1849). Zie men name p. 45 en p. 47 van dat arrest. Zie ook 

T.A. Smith, ‘The Rule of Law and the States: A New Interpretation of the Guarantee 
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uiteindelijk geen voor burgers inroepbare, en door rechters handhaafbare rechten 

bevat. 

 Daarmee is overigens niet gezegd dat de clausule helemaal geen rol speelt in 

het Amerikaanse federalismedebat. Zowel in de literatuur als in de rechtspraak 

bestaat er kritiek op deze jurisprudentie. Enerzijds zou de guarantee clause 
weliswaar geen rechten aan burgers, maar wel aan staten geven, zodat die 

rechten juridisch afdwingbaar zouden moeten zijn.
153

 Anderzijds wordt erop 

gewezen dat de political question-doctrine naar zijn aard ziet op de horizontale 

verhouding tussen rechter en politieke organen, terwijl de guarantee clause juist 

ziet op de verticale verhouding tussen federatie en staten.
154

 De bepaling zou dus 

gebruikt kunnen en/of moeten worden om de staten tegen de federatie te 

beschermen. 

 Deze laatste formulering wekt op het eerste oog bevreemding, omdat de 

vriendelijk geformuleerde guarantee clause vooral verplichtingen aan staten 

lijkt op te leggen. Die moeten immers een republikeinse regeringsvorm 

hebben.
155

 Nadere beschouwing heeft echter een aantal criteria opgeleverd 

waarmee staten zouden kunnen pogen zich de federatie van het lijf te houden. 

Kort gezegd is de redenering dat de staten alleen een republikeinse 

regeringsvorm kunnen hebben als ze voldoende autonomie hebben, zodat de 

federatie zich enigszins terughoudend moet opstellen.
156

 De gedachte dat de 

staten een ‘nucleus of sovereignty’ hebben, die niet door de federatie aangetast 

mag worden, past daarom veel beter bij de guarantee clause dan bij het tiende 

amendement.
157

 In het verleden is de guarantee clause echter wel door het 

Congres, maar niet door het Hooggerechtshof toegepast.
158

 Daarmee blijven de 

staten aangewezen op de soms wisselvallige interpretaties die het Hof geeft van 

met name het tiende amendement. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Clause’, The Yale Law Journal 1984, vol. 93, nr. 3, p. 563 en Woll, American 

Government, p. 387-395. Vgl. Tribe, American Constitutional Law (2000), p. 910. 
153  Tribe, American Constitutional Law (2000), p. 911. 
154  Smith, ‘The Rule of Law and the States’, p. 564. 
155  Zie hierover nader Smith, ‘The Rule of Law and the States’. Smith meent o.m. dat het 

Hooggerechtshof zou moeten toetsen of de staten zich intern houden aan de rule of law 

(lees: hun eigen constitutie en wetten), hoewel het sinds 1974 staande jurisprudentie is 

dat federale rechters de interpretatie van statelijk recht door statelijke rechters als 

gegeven moeten beschouwen. Zie o.a. p. 565 en p. 578. 
156  Zie hierover Tribe, American Constitutional Law (2000), p. 908-920 en (zeer uitgebreid) 

D.J. Merritt, ‘The Guarantee Clause and State Autonomy: Federalism for a Third 

Century’, Columbia Law Review 1988, vol. 88, nr. 1, p. 1-78. Vgl. H.W. Chase & C.R. 

Ducat, Edward S. Corwin’s The Constitution and what it means today, Princeton, New 

Jersey: Princeton University Press 1978, p. 266-267. Deze redenering doet enigszins 

denken aan de Duitse democratiedoctrine over de maximaal toegestane opdracht van 

bevoegdheden aan de EU. 
157  Tribe, American Constitutional Law (2000), p. 913 en p. 916. 
158  Smith, ‘The Rule of Law and the States’, p. 562 en p. 565. 
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4. Democratische legitimatie van het bondsoverheidsgezag door het 

Congres 

4.1 Het Congres als volksvertegenwoordiging 

4.1.1 Vertegenwoordiging van het volk en de staten? 

Voor een land dat zoveel theorievorming over de soevereiniteit van het volk 

over de rechtsorde kent, kent de Verenigde Staten opmerkelijk weinig doctrine 

over de soevereiniteit van dat volk in de rechtsorde. Het federalismedebat staat 

weliswaar zeer sterk in de sleutel van volkssoevereiniteit, maar dat geldt niet 

voor de gedachtevorming over het kiesrecht en volksvertegenwoordiging. Het 

Amerikaanse debat over volksvertegenwoordiging staat namelijk voornamelijk 

in de sleutel van het ‘gelijke’ of ‘eerlijke’ stemgewicht van iedere stem.
159

 

Hiermee deelt de VS met Duitsland een sterke nadruk op het ‘one man, one 

vote’-principe, maar wijkt het daarvan significant af door vooral belang te 

hechten aan de specificiteit van iedere stem of bevolkingsgroep, ten koste van de 

principiële eenheid van het volk.
160

 Het Amerikaanse debat lijkt hiermee een 

voornamelijk pluralistische democratieopvatting te hanteren, die vooral ziet op 

kiezersinvloed en minder op volksvertegenwoordiging door het parlement als 

zodanig. 

 De samenstelling van het Congres, met name die van de Senaat, was één 

van de hete hangijzers waarover de founding fathers het maar moeilijk eens 

konden worden.
161

 De controverse hierover werd vooral gevoed door de kleine 

staten die, vrezend voor invloedsverlies ten opzichte van de grote staten, niet 

akkoord gingen met een volledig proportioneel samengesteld Congres. Het 

‘Connecticut Compromise’, dat de patstelling doorbrak, regelt daarom dat de 

staten in het Huis van Afgevaardigden een aantal afgevaardigden naar rato van 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

159  Vgl. R. Rogowski, ‘Representation in Political Theory and in Law’, Ethics 1981, vol. 91, 

nr. 3, Special Issue: Symposium on the Theory and Practice of Representation, p. 395-

430 en M. Lind, ‘Do the People Rule?’, The Wilson Quarterly 2002, vol. 26, nr. 1, p. 40-

49. 
160  De juistheid van de ‘collectivistische’ volkssoevereiniteitsopvatting, zoals Duitsland die 

kent, wordt zelfs überhaupt betwijfeld. Amar is er een groot voorstander van, maar zoals 

al bleek neemt hij enigszins een uitzonderingspositie in het Amerikaanse debat in. 

Barnett ziet volkssoevereiniteit bv. als ‘joint sovereignty’, die berust bij de individuen die 

samen het volk vormen. Barnett, ‘People or State?’, p. 1757. Vgl. Amar, ‘The Consent of 

the Governed’. Zie voor Madisons (beweerdelijk) pluralistische opvattingen R.J. 

Morgan, ‘Madison's Theory of Representation in the Tenth Federalist’, The Journal of 

Politics 1974, vol. 36, nr. 4, m.n. p. 853 en p. 855. 
161  Volgens Monaghan was de controverse zelfs zo groot dat deze kwestie de Conventie 

bijna heeft beëindigd. Monaghan, ‘We the People[s]’, p. 142. 
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bevolkingsomvang hebben, terwijl ze alle twee senatoren mogen leveren.
162

 

Oorspronkelijk werden alleen de leden van het Huis rechtstreeks gekozen, 

terwijl senatoren werden aangewezen door de wetgevende machten van de 

staten. Het zeventiende amendement heeft daarin echter verandering gebracht, 

zodat tegenwoordig iedere twee jaar het Huis volledig, en de Senaat voor een 

derde rechtstreeks door het volk wordt samengesteld. 

 Of dit amendement ook implicaties heeft gehad voor de 

representatieopdracht van de Senaat is niet meteen helder. Opvallend is eerder 

dat überhaupt niet vreselijk duidelijk is wat de representatieopdracht van het 

Congres is. Zouden Amerikanen net als Duitsers menen dat de verkiezingen 

ertoe strekken de wil van het soevereine volk tot uitdrukking te brengen, dan zou 

hierover in Amerika enorme controverse moeten bestaan. Het Congres zou dan 

immers ofwel het volk, ofwel de volkeren of beide moeten representeren.
163

 In 

plaats daarvan lijkt eerder gemakshalve dan principieel te worden aangenomen 

dat de staten in de Senaat vertegenwoordigd zijn, terwijl het Huis het 

Amerikaanse volk vertegenwoordigt.
164

 

 Onduidelijk blijft daarmee of er in de Amerikaanse optiek in die zin een 

principiële band bestaat tussen verkiezing en vertegenwoordiging, dat het 

kiezende subject ook het vertegenwoordigde subject is. Bestaat er, met andere 

woorden, een principiële en onverbrekelijke band tussen de verkiezing door het 

volk van het Huis van Afgevaardigden en zijn vertegenwoordiging door 

datzelfde orgaan? Hoewel dit een volstrekt logische regel lijkt, is toch niet 

zonder meer helder dat die (geheel) opgaat voor het Congres. De Senaat wordt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

162  Monaghan, ‘We the People[s]’, p. 142. Vgl. art. I, sectie 2 Constitutie en het zeventiende 

amendement. Dit compromis werd kennelijk zo belangrijk gevonden, dat art. V (over 

grondwetswijziging) regelt dat ‘no State, without its Consent, shall be deprived of its 

equal Suffrage in the Senate’. Volgens Derthick is de regel ‘secured against amendment’. 

M. Derthick, ‘Up-to-Date in Kansas City: Reflections on American Federalism’, PS: 

Political Science and Politics 1992, vol. 25, nr. 4, p. 671. De belangrijkste uitzondering 

op de proportionele samenstelling van het Huis van Afgevaardigden is dat de bevolking 

van iedere staat ten minste één lid van het Huis mag kiezen. Zie hierover nader P.H. 

Edelman & S. Sherry, ‘Pick a Number, Any Number: State Representation in Congress 

after the 2000 Census’, California Law Review 2002, vol. 90, nr. 1 p. 211-222. Edelman 

en Sherry leggen uit welke de rekenkundige implicaties zijn van verschillende 

interpretaties van die bepaling. Zie over de omvang van het Huis, dat door het Congres 

gefixeerd is op 435 leden Edelman & Sherry, ‘State Representation in Congress’ en C. J. 

Bailey, The US Congress, Oxford: Basil Blackwell 1989, p. 31. 
163  Monaghan meent dat het Connecticut Compromise het laatste impliceert: representatie 

van het volk en de staten. Monaghan, ‘We the People[s]’, p. 143. 
164  Zie voor de stelling (voornamelijk in federalismezaken) dat de staten in de Senaat 

vertegenwoordigd zijn N. Aroney, ‘Formation, Representation and Amendment in 

Federal Constitutions’, The American Journal of Comparative Law 2006, vol. 54, nr. 2, 

p. 290-291 en p. 304. Zie ook Monaghan, ‘We the People[s]’, p. 154 en Baier, Courts 

and Federalism, p. 70. Vgl. McDonald, States’ Rights and the Union, p. 19 en Tribe, 

American Constitutional Law (1988), p. 315. 
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immers tegenwoordig door de volkeren gekozen, terwijl hij wordt geacht de 

staten te vertegenwoordigen.
165

 Zo nu en dan wordt wel expliciet de stelling 

onderschreven dat het volk zowel soeverein over, als in de rechtsorde moet zijn, 

maar een principiële doctrine als bijvoorbeeld die van de Legitimationskette kent 

het Amerikaanse recht niet.
166

 Sterker nog, het bestaan van een archimedisch 

legitimatiepunt wordt door sommigen überhaupt ontkend, terwijl het aanwijzen 

van een dergelijk punt, in de vorm van de volkswil, juist de essentie van 

volkssoevereiniteit lijkt te zijn.
167

  

 Vastgesteld kan dus worden dat het Congres in de Amerikaanse optiek 

zowel het volk als de staten of de volkeren vertegenwoordigt, terwijl onduidelijk 

blijft of hiermee ook iets gezegd is over de representatie van de soeverein. Het is 

immers moeilijk vaststelbaar wie precies ‘het volk’ is. Misschien is daarom de 

constatering waardevoller dat in het Amerikaanse staatsrecht een doctrine als die 

van de Legitimationskette ontbreekt en zelfregering door de meerderheid van het 

volk niet van overheersend belang wordt gevonden. De ‘Madisoniaanse’ 
opvatting zou het dus wel eens in die zin bij het juiste einde kunnen hebben, dat 

er volgens het positieve staatsrecht sprake is van gedeelde soevereiniteit. Niet 

alleen worden immers, zoals eerder is vastgesteld, de uiterste consequenties van 

soevereiniteit over de rechtsorde niet getrokken, ook worden die consequenties 

in de rechtsorde niet van overheersend belang geacht. Daardoor ontstaat op zijn 

minst de indruk dat zowel het gehele volk als de deelstaatvolkeren ‘een beetje 

soeverein’ zijn. 

 Deze indruk wordt bevestigd door het leerstuk van bicameralism en de idee 

van countermajoritanism. Deze strekken er principieel toe een parlementaire 

meerderheid de daadwerkelijke zeggenschap te ontzeggen. Met 

machtenscheiding en het voorkomen van parlementair machtsabsolutisme als 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

165  Om het nog ingewikkelder te maken worden in het Amerikaanse debat met enige 

regelmaat de staten en hun volkeren als synoniemen gebruikt, waardoor het denkbaar is 

dat eigenlijk bedoeld wordt dat niet de staten, maar hun volkeren in de Senaat 

vertegenwoordigd zijn. Het verschil tussen beide wordt evenwel duidelijk als wordt 

bedacht dat senatoren, met name voor de Burgeroorlog, marsorders van hun staten 

meekregen (hoewel niet vast stond dat ze zich daaraan moesten houden), terwijl dat 

tegenwoordig niet meer het geval is. Het is ongetwijfeld niet toevallig dat dergelijke 

marsorders tegenwoordig niet meer voorkomen. Bailey, The US Congress, p. 64. Vgl. 

Woll, American Government, p. 100. 
166  Vgl. Amar, ‘Of Sovereignty and Federalism’, p. 1438 en M.A. Dawson, ‘Popular 

Sovereignty, Double Jeopardy, and the Dual Sovereignty Doctrine’, The Yale Law 

Journal 1992, vol. 102, nr. 1, p. 282-283. 
167  In plaats daarvan verzucht Tribe: ‘Saying anything at all about how constitutional 

choices in general might be validated as “legitimate” even if controversial seems nearly 

pointless these days; (…) When it comes to legitimacy, all has been said already, and 

what has been said is all so deeply riddled with problems that it seems hardly worth 

restating, much less refuting or refining.’ L.H. Tribe, Constitutional Choices, Cambridge 

(Maine): Harvard University Press 1985, p. 3. Zie p. 5 voor zijn ontkenning van het 

bestaan van een archimedisch legitimatiepunt. 
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voornaamste argument, wordt betoogd dat checks and balances ook ten aanzien 

van de volksvertegenwoordiging nodig zijn.
168

 Zelfs Amar, die wel de uiterste 

consequenties van de soevereiniteit van het Amerikaanse volk over de 

rechtsorde aanvaardt, meent dat bicameralism nodig is ter voorkoming van 

machtsmisbruik.
169

 Algemeen aanvaard is in het Amerikaanse debat dus dat 

volkssoevereiniteit niet noodzakelijkerwijs, en in ieder geval niet 

positiefrechtelijk, de fundamentele beslissingsmacht van de meerderheid met 

zich meebrengt. Volgens Monaghan (en Madison) is dit juist precies waar 

federalisme toe dient: het voorkomen van absolute majority rule door middel 

van verticale machtenscheiding.
170

  

 De beste beschrijving van de Amerikaanse doctrine ten aanzien van 

volkssoevereiniteit en zelfbestuur is daarmee dat er sprake is van ‘gematigd 

zelfbestuur’ door het volk, waarbij de ene volksinvloed de tegenmacht van de 

andere is. De Senaat wordt gezien als een volwaardig onderdeel van ‘het 

parlement’, terwijl hij een andere achterban heeft dan het Huis van 

Afgevaardigden. Anders dan in Duitsland ligt de nadruk bij zelfregering door 

het volk op gelijke invloed van individuen en minderheidsbescherming en niet 

op empowerment van een actuele volksmeerderheid. 

 

4.1.2 Het kiesstelsel 

Het kiesrecht voor het Congres is één van de zeer weinige concurrerende 

bevoegdheden, volgens welke zowel de staten als de federatie bevoegdheden 

hebben.
171

 Art. I, sectie 4 van de Constitutie bepaalt onder meer dat ‘[t]he 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

168  Amar, ‘Of Sovereignty and Federalism’, p. 1441-1443. Zie ook Monaghan, ‘We the 

People[s]’, p. 166. Monaghan stelt zelfs dat er überhaupt geen noodzakelijke relatie 

bestaat tussen democratie en regering bij meerderheid. 
169  Amar, ‘Of Sovereignty and Federalism’, p. 1441-1443. Daarmee meent hij wel dat een 

volksmeerderheid ‘bevoegd’ is de Constitutie te wijzigen of te vervangen, maar niet dat 

die meerderheid het ook in de rechtsorde voor het zeggen moet hebben. Dit is des te 

opvallender, omdat hij er sterk de nadruk op legt dat volkssoevereiniteit en het 

(deliberatieve) meerderheidsprincipe onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, aangezien 

alleen het meerderheidsprincipe allen daadwerkelijk gelijk zou behandelen. Amar, ‘The 

Consent of the Governed’, p. 482 en p. 501-503. 
170  Zie bv. Monaghan, ‘We the People[s]’. Vgl. Amar, ‘Of Sovereignty and Federalism’, p. 

1443 en Rogowski, ‘Representation’, p. 430. Amar verwijst o.m. naar de opvattingen van 

Madison terzake. Rogowski legt uit dat de Senaat (en ook het Electoral College) in de 

huidige vorm niet gehandhaafd zou kunnen worden als de ideeën van one man, one vote 

en meerderheidsregering daadwerkelijk consequent doorgevoerd zouden worden. 
171  Chase en Ducat stellen het iets anders en menen dat het toepasselijke art. I, sectie 4 

Constitutie één van de weinige bepalingen is die een bevoegdheid aan de staten 

delegeert. Chase & Ducat, The Constitution and what it means today, p. 16. Dat dit een 

nationalistische kijk op de bepaling is wordt duidelijk uit U.S. Term Limits, Inc. v. 

Thornton, 514 U.S. 779 (1994). In dit arrest ziet de duidelijk nationalistische 

meerderheid het (ook) zo, dat het nationale volk, dat de schepper van de Constitutie is, 
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Times, Places and Manner of holding Elections for Senators and 

Representatives, shall be prescribed in each State by the Legislature thereof; but 

the Congress may at any time by Law make or alter such Regulations’. Zoals dat 

wel vaker gaat met concurrerende bevoegdheden, is de kiesrechtbevoegdheid in 

de praktijk een ‘uitputtend gebruikte’ bevoegdheid. Het Congres heeft, met 

andere woorden, vrijwel alle relevante zaken federaal geregeld, zodat er voor de 

staten nog maar weinig ruimte is overgebleven tot aanvullende regelstelling.
172

 

De weinige ruimte die er nog was, is halverwege de jaren 1990 bovendien 

beperkt door het Hooggerechtshof, toen het oordeelde dat staten slechts de 

procedure van de verkiezingen mogen bepalen en zij geen aanvullende eisen 

mogen aan de kandidaten, zoals een maximum aan het aantal termijnen dat 

iemand lid van het Congres kan zijn.
173

 Uiteindelijk komt het kiesstelsel er dus 

op neer dat het Huis van Afgevaardigden iedere twee jaar geheel, en de Senaat 

voor een derde wordt herkozen door middel van een enkelvoudig ‘first past the 

post’-districtenstelsel.
174

 De enige bevoegdheid van betekenis die de staten nog 

hebben ten aanzien van de Congressionele verkiezingen, is daarmee de 

vaststelling van de districtsgrenzen voor de verkiezingen van het Huis van 

Afgevaardigden.  

 Deze vaststelling is, samen met de tienjaarlijkse vaststelling van het aantal 

leden van het Huis van Afgevaardigden per individuele staat, vrijwel altijd 

controversieel genoeg om een rechtszaak over te beginnen.
175

 Dat is in de eerste 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

via de Constitutie de staten bepaalde bevoegdheden delegeert. (zie bv. p. 805 en p. 821). 

Volgens haar heeft het tiende amendement hier geen betekenis omdat de staten geen 

bevoegdheden ‘voorbehouden’ konden hebben, die ze voor aanvaarding van de 

Constitutie ook niet hadden (onder meer p. 822). De states rightist-georiënteerde 

minderheid meent daarentegen dat het tiende amendement meebrengt dat de staten alles 

mogen dat hen niet verboden is (p. 847-848). Omdat de constituante(n) van de VS de 

verschillende volkeren zijn, gaat het niet om een door de nationale constitutie 

gedelegeerde bevoegdheid, maar om een opdracht: ze moeten meewerken aan het 

organiseren van nationale verkiezingen (p. 862).  
172  Boon, Amerikaans Staatsrecht, p. 82-84. 
173  U.S. Term Limits, Inc. v. Thornton, 514 U.S. 779 (1994). Volgens de meerderheid zijn de 

staten niet bevoegd eisen te stellen aan de representanten van het gehele volk (o.a. p. 821 

en p. 838). Interessant genoeg kijkt ook hier de minderheid er anders tegenaan. Zij meent 

dat de verschillende volkeren juist wel aanvullende eisen mogen stellen aan hun eigen 

vertegenwoordigers, terwijl Art. I sectie 4 voldoende duidelijk maakt dat het Congres 

bevoegd is de voorschriften te uniformeren (o.a. p. 845-849 en p. 864). Zie ook Cates, 

‘Splitting the Atom of Sovereignty’, p. 129 en R.D. Rotunda, Modern Constitutional 

Law. Cases and Notes, St. Paul, Maine: West (Thomson Reuters) 2009, p. 468. 
174  P. Norris, ‘Choosing Electoral Systems: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems’, 

International Political Science Review 1997, vol. 18, nr. 3, p. 299 en p. 301. 
175  Edelman en Sherry spreken van ‘reapportionment follies’. Edelman & Sherry, ‘State 

Representation in Congress’, p. 211. Lowi en Ginsberg hebben zelfs in hun schema van 

het herindelingsproces van kiesdistricten als standaardonderdeel opgenomen dat de 

‘verliezers’ de ‘winnaars’ aanklagen om de nieuwe indeling ontoelaatbaar verklaard te 

krijgen. Lowi & Ginsberg, American Government, p. 256. 
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plaats het geval omdat er een levendige praktijk bestaat districtsgrenzen zo te 

trekken dat die het gunstigst uitvallen voor de eigen partij.
176

 Maar dat is niet de 

enige reden. Ook ‘safe districting’ of ‘affirmative districting’, waarbij juist 

gepoogd wordt een minderheid proportioneel gerepresenteerd te krijgen, staat 

niet geheel boven juridische verdenking.
177

 De tweede voornaamste reden om 

rechtszaken te beginnen over districtsgrenzen is namelijk dat de rechtspraak 

erover is gebaseerd op de beginselen van equal representation en fair 

representation, terwijl die twee soms moeilijk met elkaar te verenigen zijn. 

 Uitgangspunt is dat een ieder er recht op heeft dat zijn stem even zwaar 

meetelt. Het Hooggerechtshof stelt daarom vrij strikte eisen aan districtsgrenzen, 

opdat het beginsel van one person, one vote zoveel mogelijk wordt gerealiseerd. 

De gedachte wordt evenwel nader ingevuld door fair representation. Omdat het 

veertiende amendement een ieder de ‘equal protection of the laws’ garandeert, 

brengt het volgens het Hof mee dat kiesdistricten niet opzettelijk zo ontworpen 

mogen worden dat bepaalde minderheidsgroeperingen erg weinig 

daadwerkelijke invloed hebben.
178

 Omdat de literatuur en de rechtspraak zeer 

sterk in de sleutel van individuele en groepsrechten staat, wekt het Amerikaanse 

staatsrecht vrij sterk de indruk pluralistisch en individualistisch te zijn en 

hooguit in abstracto uit te gaan van een homogene volksgemeenschap.
179

 Zelfs 

Amar, die zoals gezegd wel uitgaat van een collectivistisch 

volkssoevereiniteitsbegrip, verdedigt de meerderheidsregel immers met de 

stelling dat die de unieke eigenschap heeft eenieder gelijk te behandelen.
180

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

176  Dit fenomeen wordt ook wel gerrymandering genoemd, naar Elbridge Gerry die ooit als 

gouverneur van Massachusetts een beweerdelijk salamandervormig district ontwierp. 

Lowi & Ginsberg, American Government, p. 255. 
177  J.R. Low-Beer, ‘The Constitutional Imperative of Proportional Representation’, The Yale 

Law Journal 1984, vol. 94, nr. 1, p. 172. 
178  Het Hof spreekt in dit verband van de ontoelaatbare ‘dilution of voting strength’. Zie 

hierover principieel o.a. Shaw v. Reno, 509 U.S. 630, m.n. 636, 640-641, 648 en 656, 

waarin de meerderheid stelt dat de Constitutie in beginsel ziet op de integratie van 

verschillende bevolkingsgroepen, maar het toch ruimte laat voor sommige wetgeving die 

benadeelde positie van minderheidsgroepen verbetert. Zie ook Chemerinsky, 

Constitutional Law, p. 853 en p. 858-859. 
179  Low-Beer poogde in 1984 uit te leggen dat de uitgangspunten van majority rule en 

minority representation alleen te verenigen zijn in een systeem van evenredige 

vertegenwoordiging. We kunnen inmiddels wel vaststellen dat zijn oproep niet het 

gewenste effect heeft gehad. Low-Beer, ‘Proportional Representation’. 
180  Amar, ‘The Consent of the Governed’, p. 503. Vgl. Rogowski, ‘Representation’, p. 426-

430. 
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4.2 Het Congres als controlerend orgaan 

4.2.1 Het Congres en de President: de benoeming en het ontslag van 

functionarissen 

Het machtsevenwicht tussen het Congres en de President is vooral neergelegd in 

drie (typen) bevoegdheden: in de gedeelde benoemings- en 

ontslagbevoegdheden ten aanzien van federale functionarissen, in de 

onderzoeksbevoegdheid van het Congres en in de tussen de President en het 

Congres gedeelde wetgevings- en begrotingsbevoegdheden. Gemakshalve 

worden verdragsluitingsbevoegdheden dan onder de wetgevingsbevoegdheid 

gerekend. Hoewel de VS vaak wordt getypeerd als een land met een zeer ver 

doorgevoerde machtenscheiding komt uit de beschouwing van deze 

bevoegdheden het beeld naar voren, dat beide organen in hun functioneren sterk 

van elkaar afhankelijk zijn. Samenhangend met het directe kiezersmandaat dat 

beide organen hebben kent de VS weliswaar een sterk presidentieel stelsel, maar 

de onderlinge checks and balances ontnemen aan elk van beide de mogelijkheid 

volledig op eigen houtje te opereren. 

 In beginsel behoeven alle presidentiële benoemingen van federale 

functionarissen, op grond van art. II sectie 2 Constitutie, de goedkeuring van de 

Senaat. Het Amerikaanse staatsrecht is dus in zoverre parlementair dat de 

President van het parlement afhankelijk is voor de benoeming van ministers, 

consuls, rechters van het Hooggerechtshof etc.
181

 Art. II maakt wel 

uitzonderingen op deze regel mogelijk, maar laat het aan het Congres om bij wet 

te bepalen welke deze zijn.
182

 Daarmee doet zich de curieuze situatie voor dat de 

President voor de benoeming van onder andere ministers de instemming van de 

‘federale kamer’ van het Congres nodig heeft, terwijl het Congres als geheel 

gaat over de vraag welke functionarissen de President zelfstandig mag 

benoemen. Potentieel is hier dus sprake van een ingewikkeld legitimatiemodel 

waarbij de staten wel, maar het volk niet mag meebeslissen over de benoeming 

van onder meer ministers. 

 De Amerikaanse staatsrechtelijke praktijk nuanceert dit beeld echter in 

zoverre, dat de Senaat over veel benoemingen niet werkelijk meebeslist. Al vrij 

vroeg is de gedachte ontstaan dat vooral de functionarissen die dicht bij de 

President staan, zoals ministers, vooral door hemzelf moeten kunnen worden 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

181  Amar kwalificeert deze structuur iets anders en meent dat art. II de Senaat een deel van 

de ‘traditionally executive authority’ geeft. Amar, America’s Constitution, p. 190. 
182  De relevante tekst van art. II, sectie 2 luidt: ‘and he (de President, MD) shall nominate, 

and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other 

public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, and all other Officers of the 

United States, whose Appointments are not herein otherwise provided for, and which 

shall be established by Law: but the Congress may by Law vest the Appointment of such 

inferior Officers, as they think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in 

the Heads of Departments.’ 
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benoemd omdat anders zijn executive power wordt doorkruist.
183

 Debatten over 

de benoeming van de meeste kandidaten gaan daarom vaak niet over de 

kandidaten zelf, maar over geheel daarvan losstaande toezeggingen.
184

 En zelfs 

waar de Senaat meer ruimte voelt tot inspraak, zoals bij lagere ambtenaren, geldt 

dat hij slechts al dan niet kan instemmen met een voorgestelde kandidaat en er 

niet zelf een kan selecteren.
185

 

 Een uitzondering op de regel dat de Senaat niet inhoudelijk meebeslist over 

de benoeming van belangrijke ambtenaren geldt voor de benoeming van leden 

van het Hooggerechtshof. Reeds vanaf het begin van de federatie zijn deze 

benoemingen politiek of ideologisch georiënteerd.
186

 En om goede redenen. 

Duidelijk is immers wel geworden dat het constitutionele en politieke belang 

van het benoemen van de ‘juiste’ rechters simpelweg niet overschat kan 

worden.
187

 Benoemingen van rechters van het Hooggerechtshof zijn daarom 

juist wel heel persoonlijk en geënt op de vraag welke kant de kandidaat het 

constitutionele recht op zal willen sturen. Deze tendens wordt versterkt doordat 

een eenvoudige Senaatsmeerderheid volstaat voor de bevestiging van alle 

benoemingen, inclusief die van Hooggerechtshofrechters. De eis van een 

eenvoudige meerderheid staat het de partij die de meerderheid van zetels bezet 

immers toe simpelweg geen rekening te houden met de minderheid. Zeker 

wanneer de President en de Senaatsmeerderheid dezelfde politieke kleur hebben 

werkt dat politieke polarisatie van het Hooggerechtshof sterk in de hand. 

 Sterker dan de benoemingsbevoegdheden zijn de ontslagbevoegdheden van 

het parlement. Hoewel ook hier geldt dat beslissingen over de functionarissen 

die het dichtst bij de President staan in beginsel aan hem worden gelaten, 

kunnen alle federale functionarissen door het Huis van Afgevaardigden en de 

Senaat uit hun ambt gezet worden wegens ‘Treason, Bribery, or other high 

Crimes and Misdemeanors’.
188

 Volgens art. I sectie 3 Constitutie is het Huis van 

Afgevaardigden bij impeachment-procedures als eerste aan zet en kan het bij 

gewone meerderheid een beschuldiging uitspreken. De Senaat moet vervolgens 

beoordelen hoe terecht die is, waarbij hij slechts bij tweederdemeerderheid tot 

een veroordeling kan komen. De bewoordingen van de gronden waarop 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

183  Amar, America’s Constitution, p. 192-195. 
184  Lowi & Ginsberg, American Government, p. 112. Meestal gaat het bij ophouding van 

goedkeuringen van benoemingen om relatief onbetekenende benoemingen. Een 

uitzonderlijk geval betrof evenwel het uitstel van de promotie van Rehnquist tot Chief 

Justice van het Hooggerechtshof, waarbij de vrijgave van informatie die daarmee niet 

direct verband hield werd geëist. Devins & Fisher, The Democratic Constitution, p. 93. 
185  Amar, America’s Constitution, p. 193-195. 
186  Amar, America’s Constitution, p. 219. 
187  Vgl. Chemerinsky, Constitutional Law, p. 266 en p. 268. 
188  Amar, America’s Constitution, p. 193. Art. II, sectie 4 Constitutie luidt: ‘The President, 

Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office 

on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and 

Misdemeanors.’ 
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impeachment kan volgen suggereren dat het hierbij niet om een politieke 

inschatting gaat, maar het een strafbaar feit te moeten betreffen. Aangezien het 

Hooggerechtshof evenwel meent dat de vraag wat ‘other high Crimes and 

Misdemeanors’ zijn een politieke vraag is, staat niet precies vast wat de 

reikwijdte van de bepaling is en is het uiteindelijk aan het Congres zelf daar een 

oordeel over te vellen.
189

 Hoe dan ook is evenwel glashelder dat het niet om een 

vertrouwensvotum gaat. 

 Gezien het feit dat de President over een geheel zelfstandige democratische 

legitimatie beschikt, is het niet vreemd dat er geen vertrouwensregel geldt tussen 

hem en het Congres.
190

 De Verenigde Staten kent een presidentieel stelsel bij 

uitstek, waarin het eerder opvallend is dat de Senaat überhaupt een 

instemmingsrecht met federale functionarissen heeft. Ten aanzien van leden van 

het Hooggerechtshof ligt dat recht, zeker met de federale achtergrond van de 

Senaat in het achterhoofd, weliswaar voor de hand, maar dat geldt niet voor 

federale ambtenaren of ministers. Met de executive power van de President in 

het achterhoofd wordt van deze bevoegdheid evenwel nauwelijks politiek 

gebruik, zodat van een democratisch of federaal instemmingsrecht nauwelijks 

sprake is. De benoemings- en ontslagbevoegdheden zijn daarmee wel een 

onderdeel van de machtenscheiding, maar niet van een stelsel van democratische 

of federale legitimatie van overheidsmacht. 

 

4.2.2 De onderzoeksbevoegdheid 

Een andere manier om de uitvoerende macht te controleren en te corrigeren is 

het houden van een enquête. Iedere vaste commissie en ieder ‘huis’ van het 

Congres heeft afzonderlijk de bevoegdheid om getuigen te dagvaarden en te 

dwingen vragen te beantwoorden.
191

 Deze bevoegdheid valt niet direct op een 

grondwettelijke bepaling te baseren, maar werd vanaf het begin van de federatie 

simpelweg verondersteld als inherent aan de wetgevende bevoegdheid van het 

parlement.
192

 Naast het argument dat parlementen nu eenmaal naar hun aard een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

189  Nixon v. United States, 506 U.S. 224 (1993). Zie ook Devins & Fisher, The Democratic 

Constitution, p. 81-82. In de praktijk komt het overigens bijna nooit voor dat een federale 

functionaris via de impeachment-procedure uit zijn ambt wordt gezet. Slechts zeven maal 

is een functionaris door de Senaat veroordeeld. De zaak Nixon v. United States gaat over 

een van die gevallen. De veroordeelde was alle zeven keer een rechter. Boon, 

Amerikaans Staatsrecht, p. 103-104. 
190  De democratische legitimatie van de President is evenzeer federaal-democratisch als die 

van het Congres. Het aantal kiesmannen dat de staten in het Kiescollege hebben, dat de 

President kiest, is gelijk aan de som van het aantal leden dat zij in het Huis van 

Afgevaardigden en in de Senaat hebben. Zie verder art. II, sectie I en het twaalfde en 

twintigste amendement. Vgl. Madison, ‘Federalist Paper No. 39’. 
191  Boon, Amerikaans Staatsrecht, p. 100. 
192  Amar, America’s Constitution, p. 111. In 1927 is het bestaan van de bevoegdheid 

bovendien erkend door het Hooggerechtshof in McGrain v. Daugherty, 273 U.S. 135, 
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onderzoeksbevoegdheid hebben, is het voornaamste argument voor het bestaan 

ervan dat het Congres moet kunnen weten welke wetten gewenst zijn.
193

 

Onderdeel van een goede vervulling van de wetgevende bevoegdheid is immers 

ook een zorgvuldige voorbereiding en daar hoort het doen van onderzoek bij. 

Dit houdt in dat het Congres ook moet kunnen onderzoeken of de uitvoerende 

macht zich misschien schuldig maakt aan fraude of verspilling.
194

 

 De vraag hoe ver deze onderzoeksbevoegdheid kan gaan jegens de 

uitvoerende macht is niet zonder meer te beantwoorden. Hoewel in beginsel 

eenieder als getuige kan worden gedagvaard of op bevel informatie dient te 

overhandigen, kan het beginsel van executive privilege zich verzetten tegen 

medewerking.
195

 Daarvan lijkt echter niet al te snel sprake te zijn, zodat het 

Congres in beginsel bevoegd geacht moet worden, desnoods door middel van 

een parlementaire enquête, te controleren of de uitvoerende macht zijn werk 

naar (politiek) behoren doet.
196

 

 

4.3 Het Congres als wetgevende macht 

4.3.1 Het Congres als wetgever 

De Artikelen I, II en III dragen de drie klassieke staatstaken op aan de drie 

klassieke staatsmachten. In deze verdeling wordt doorgaans een vrij strikte 

machtenscheiding gelezen. Lowi en Ginsberg menen evenwel dat de Constitutie 

beoogt van het Congres de meest vooraanstaande staatsmacht te maken. Dit 

moet volgens hen worden afgeleid uit de volgorde waarin de staatsmachten hun 

bevoegdheden krijgen (de wetgevende macht staat in art. I), uit de suprematie 

van de wet, uit het feit dat de Constitutie nationale bevoegdheden behandelt als 

‘Congressionele’ bevoegdheden en uit de regel dat uitsluitend het Congres gaat 

over federale uitgaven.
197

 Daarmee wordt sterk de indruk gewekt dat de 

wetgevende macht uitsluitend aan het Congres toekomt en dat geen ander 

orgaan bevoegd kan zijn wetten te stellen. Maar schijn bedriegt. Hoewel de VS 

namelijk enerzijds een delegatiedoctrine kent die vergelijkbaar is met de Duitse, 

is daarop nauwelijks toezicht en wijkt de staatsrechtelijke praktijk aanzienlijk 

van die doctrine af. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

m.n. 174 (1927). Vgl. Devins & Fisher, The Democratic Constitution, p. 92-93. Voor een 

uitgebreide uiteenzetting van de onderzoeksbevoegdheid van het Britse en Amerikaanse 

parlement, beginnend in 1290, zie J. Chafetz, ‘Executive Branch Contempt of Congress’, 

The University of Chicago Law Review 2009, vol. 76, nr. 3, p. 1083-1156. 
193  Chemerinsky, Constitutional Law, p. 302. Het oordeel in McGrain v. Daugherty berust 

hoofdzakelijk op dit tweede argument.  
194  Chafetz, ‘Contempt of Congress’, p. 1145; Chemerinsky, Constitutional Law, p. 302. 
195  Chafetz, ‘Contempt of Congress’, m.n. p. 1145 e.v. 
196  Vgl. Chafetz, ‘Contempt of Congress’, p. 1088-1092 en p. 1143-1156. 
197  Lowi & Ginsberg, American Government, p. 60. 
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 Uitgangspunt is dat de wetgevende macht aan het Congres is opgedragen en 

dat om die reden geen enkel ander orgaan bevoegd is wetten te stellen.
198

 Ook 

betekent het dat het Congres die bevoegdheid niet mag delegeren aan de 

President of een ander orgaan.
199

 In de negentiende eeuw werd hieraan, net als 

in het tegenwoordige Duitsland, de regel gekoppeld dat het Congres zelf de 

belangrijkste regels moest stellen en slechts ondergeschikte punten mocht 

delegeren.
200

 Vanaf het begin van de ‘moderne republiek’ is van handhaving van 

deze regel echter nauwelijks sprake. Het Congres is steeds meer en ruimer 

bevoegdheden gaan delegeren aan de uitvoerende macht en aan zelfstandige, op 

expertise gebaseerde regelstellende comités.
201

 Het resultaat hiervan is dat veel 

comités ‘op objectieve wijze’ het publiek belang moeten vaststellen, terwijl zij 

noch aan het Congres, noch aan de President verantwoording verschuldigd zijn. 

Deze situatie heeft tot veel kritiek geleid. Volgens velen is de democratische 

legitimatie van wetgeving daarmee zodanig onder druk komen te staan dat er 

sprake is van een ‘legitimatiecrisis’.
202

 

 De meest voor de hand liggende uitweg uit deze crisis, het gebruik van 

voorhangprocedures, is door het Hooggerechtshof afgesloten. Volgens het Hof 

moet het Congres, als het opnieuw invloed wenst uit te oefenen, nieuwe wetten 

maken en sluit het machtenscheidingsprincipe het gebruik van dergelijke 

constructies uit.
203

 Dit betekent echter niet dat voorhangconstructies in het 

geheel niet worden gebruikt. Ook ruim na de ongrondwettigverklaring ervan 

worden ze nog steeds ingezet. De gedachte daarachter schijnt te zijn dat organen 

die hun besluiten moeten voorhangen bij het Congres, dat doorgaans doen om 

nieuwe wetgeving met een veel smallere bevoegdheidsdelegatie te vermijden.
204

 

Het zou evenwel kunnen betekenen dat de delegatiewetten eigenlijk 

ongrondwettig zijn en dat de democratische legitimatie ervan, en van de in 

delegatie vastgestelde regels, kwestieus is. 

 Als hoofdregel is dan ook een andere route gekozen die democratische 

legitimatie van gedelegeerde regelgeving moet verzekeren. In plaats van 

inspraak van het Congres is wettelijk vastgelegd, dat alle ‘lagere’ wetgevers 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

198  Net zo is alleen de uitvoerende macht bevoegd te besturen en mag het Congres die taak 

niet aan zichzelf of zijn commissies delegeren. Chemerinsky, Constitutional Law, p. 326-

327. 
199  Deze regel lijkt vooral geïnspireerd te zijn door de doctrine van machtenscheiding. 

Chemerinsky, Constitutional Law, p. 319. Vgl. Pünder, ‘Democratic Legitimation of 

Delegated Legislation’, p. 354. 
200  Pünder, ‘Democratic Legitimation of Delegated Legislation’, p. 358. 
201  Pünder, ‘Democratic Legitimation of Delegated Legislation’, p. 359-360; Chemerinsky, 

Constitutional Law, p. 319-323. 
202  Pünder, ‘Democratic Legitimation of Delegated Legislation’, p. 361. 
203  INS v. Chadha, 462 U.S. 919, 955 en 958 (1983). Zie ook Pünder, ‘Democratic 

Legitimation of Delegated Legislation’, p. 366; Chemerinsky, Constitutional Law, p. 

324-326. Vgl. Devins & Fisher, The Democratic Constitution, p. 96.  
204  Devins & Fisher, The Democratic Constitution, p. 96. 
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ruimschoots belanghebbende burgers moeten horen voordat zij regels 

vaststellen.
205

 De gedachte hierachter is dat publieke deelname even 

legitimerend kan zijn als parlementaire regelvaststelling, zolang die op 

vergelijkbare wijze plaatsvindt. In plaats van toe te zien op al dan niet te ruime 

bevoegdheidsdelegatie, is het debat verschoven naar de wijze waarop 

gedelegeerde bevoegdheden worden uitgeoefend.
206

 

 Opvallend aan deze ontwikkelingen is dat het Amerikaanse staatsrecht geen 

principieel onderscheid maakt tussen parlementaire wetgeving en gedelegeerde 

regelgeving. Anders dan in Duitsland wordt de representerende functie van het 

parlement niet van zodanig belang geacht, dat die niet vervangen kan worden 

door een ander mechanisme. Dat ligt enigszins voor de hand, aangezien de VS 

veel meer gekozen organen kent dan de BRD. Toch is het opvallend dat 

belangenbehartiging door betrokken individuen vergelijkbaar wordt geacht met 

volksvertegenwoordiging door het Congres. Burgers behartigen immers 

principieel hun eigen belang, terwijl het Congres het algemeen belang zou 

moeten behartigen. Democratische legitimatie krijgt in de VS zo een veel 

individualistischer karakter dan het in Duitsland heeft. 

 

4.3.2 Verdragsbevoegdheden 

Een andere ontwikkeling die de democratische legitimatie van regelgeving door 

het parlement onder druk heeft gezet, betreft de bevoegdheid tot verdragsluiting. 

Hoewel art. II, sectie 2 Constitutie expliciteert dat de President slechts verdragen 

mag sluiten met instemming van tweederdemeerderheid van de Senaat, hebben 

zich vormen van verdragsluiting ontwikkeld die voorbijgaan aan die bepaling.
207

 

In de Amerikaanse doctrine worden naast klassieke verdragen nog twee andere 

typen verdragen onderscheiden, te weten executive agreements en 

congressional-executive agreements.
208

 Het verschil tussen beide is dat waar 

executive agreements zelfstandig door de President worden gesloten, 

congressional-executive agreements vervolgens bij resolutie door het Congres 

worden goedgekeurd. Hoewel bij het laatste type de Senaat wel betrokken is, is 

de overeenkomst tussen beide dat aan het vereiste van tweederdemeerderheid 

niet wordt voldaan, zodat de constitutionaliteit ervan op het eerste oog dubieus 

is.  

 Verdragsluiting moet in de context van de VS worden gezien als (potentieel) 

materiële wetgeving omdat verdragen in beginsel rechtsreeks rechten en plichten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

205  Pünder, ‘Democratic Legitimation of Delegated Legislation’, p. 369. 
206  Pünder, ‘Democratic Legitimation of Delegated Legislation’, p. 369-371. 
207  Het relevante deel van art. II, sectie twee luidt: ‘[the President] shall have Power, by and 

with the Advice and Consent of the Senate, to make Treaties, provided two thirds of the 

Senators present concur’. 
208  L. Klarevas, ‘“The Law”: The Constitutionality of Congressional-Executive 

Agreements’, Presidential Studies Quarterly 2003, vol. 33, nr. 2, p. 395. 
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in het leven kunnen roepen.
209

 Enige betrokkenheid van het Congres bij de 

totstandkoming ervan is vanuit democratisch oogpunt dus logisch. Opvallend is 

wel dat enerzijds het Huis van Afgevaardigden geen rol heeft bij 

verdragsgoedkeuring, terwijl anderzijds in de Senaat voor goedkeuring een 

versterkte meerderheid vereist is. In het verleden is deze bepaling volgens Amar 

verdedigd door te onderstrepen dat zij regionale minderheden zou 

beschermen.
210

 Daarmee zou de bepaling nog het meest lijken op de Duitse 

regeling die de betrokkenheid van de Landen bij de internationale betrekkingen 

garandeert. Zij zou dus niet in het licht van democratische legitimatie moeten 

worden gelezen, maar eerder in het licht van de federale verhoudingen. Een 

dergelijke lezing is in die zin logisch, dat zo begrepen kan worden waarom het 

Huis van Afgevaardigden in het geheel geen verdragsbevoegdheden heeft.
211

 

 Het onderscheid tussen verdragen en ‘andere pacten’, zoals executive 

agreements wordt vaak verdedigd met de stelling dat de Constitutie verdragen 

slechts als één van de mogelijke vormen beschouwt.
212

 Daar wordt dan tegenin 

gebracht dat een dergelijke lezing de treaty clause zo’n beetje afschaft. Die 

constatering is in ieder geval in die zin juist, dat er geen verschil bestaat qua 

inhoud of strekking tussen ‘verdragen’ en ‘andere overeenkomsten’.
213

 Het 

Hooggerechtshof lijkt (congressional-)executive agreements al tijden toe te 

staan.
214

 Afhankelijk van het gekozen type executive agreement, heeft het de 

Senaat of haar minderheid daarmee aan invloed op het internationale terrein 

ingeboet.
215

 Dit geldt uiteraard sterker voor executive agreements die in het 

geheel geen parlementaire goedkeuring krijgen, dan voor de ‘congressional’ 

variant, die een dergelijke goedkeuring wel krijgt, maar niet van een versterkte 

meerderheid in de Senaat afhankelijk is. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

209  Verdragsrecht geldt in de VS in beginsel zonder omzetting, met de rang van federaal 

recht. 
210  Amar, America’s Constitution, p. 191. 
211  Het Huis van Afgevaardigden leest de bepaling dan ook vanuit een democratisch oogpunt 

en bestempelt haar tot ‘ondemocratisch anachronisme’. Klarevas, ‘“The Law”’, p. 401. 
212  Dit zou o.m. blijken uit art. I, sectie 10, dat regelt dat de staten niet zonder toestemming 

van het Congres mogen toetreden tot een ‘Agreement or Compact with another State’. 

Klarevas, ‘“The Law”’, p. 401. 
213  Chemerinsky, Constitutional Law, p. 359. 
214  Zie bv. Dames & Moore v. Regan, 453 U.S. 654, 682-683 (1981) en (uitgebreid) 

Klarevas, ‘“The Law”’. 
215  Volgens Klarevas heeft 90% van de internationale overeenkomsten die de VS sinds 1939 

gesloten heeft de vorm van een executive agreement. Klarevas, ‘“The Law”’, p. 402-407. 

Dit invloedsverlies wordt des te sterker als bedacht wordt dat de Senaat zijn bevoegdheid 

tot goedkeuring al vrij vroeg heeft ‘uitgebreid’ met de bevoegdheid tot 

verdragsamendering (onder voorwaarde van goedkeuring door de President en de 

verdragspartner(s)). Amar, America’s Constitution, p. 192. Zie ook Chemerinsky, 

Constitutional Law, p. 359. 
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4.3.3 Het begrotingsrecht 

Tegenover deze twee ontwikkelingen kan het begrotingsrecht worden gezet, 

waarover het Congres nog altijd heer en meester is. Vooral voor executive 

argeements, waarop het Congres geen invloed heeft, geldt dat het de uitvoering 

ervan onmogelijk kan maken door te weigeren daarvoor middelen aan te 

wijzen.
216

 Datzelfde argument gaat in nog veel sterkere mate op voor 

oorlogvoering en andere militaire activiteiten, aangezien die zeer 

budgetafhankelijk zijn.
217

 Aangezien het rechtsgevolg van het niet-vaststellen 

van (het gewenste deel van) de begroting een ‘shutdown’ van (het betreffende 

deel van) de uitvoerende macht is, lijkt het budgetrecht een sterker parlementair 

wapen te zijn dan het vaststellen van wetgeving.
218

 

 Opvallend is hierbij dat volgens art. I, sectie 7 Constitutie slechts het Huis 

van Afgevaardigden initiatieven mag nemen tot het vaststellen van 

begrotingswetten. Daarmee ontbreekt het de uitvoerende macht en de Senaat 

formeel aan de bevoegdheid financiële voorstellen te doen.
219

 Dit betekent 

evenwel niet dat de President en de Senaat geen invloed hebben op de vast te 

stellen begrotingen. Wegens zijn veel betere overzicht over de te verwachten 

uitgaven drukt de eerste in de praktijk namelijk duidelijk zijn stempel op de 

begroting, terwijl de tweede bevoegd is het begrotingsvoorstel van het Huis bij 

wijze van amendement door een geheel nieuwe te vervangen.
220

 Beide vergen 

uiteraard de instemming van het Huis van Afgevaardigden voordat zij als 

begroting afgekondigd kunnen worden. Hoewel de begroting als 

sturingsinstrument niet erg subtiel is, kan het door het Congres dus niet alleen 

federaal, maar ook ‘horizontaal’ ingezet worden om de ‘juiste’ machtsbalans te 

creëren.
221

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

216  Lowi & Ginsberg, American Government, p. 113. 
217  Daar komt bij dat het Congres het budget voor het leger (maar niet voor de marine) 

iedere twee jaar opnieuw moet vaststellen. Deze regel beoogt binnenlandse militaire 

tirannie tegen te gaan, door het onmogelijk te maken dat het Congres wettelijk regelt dat 

een groot staand leger voor altijd bekostigd zal worden. Nu moet de instemming van 

beide ‘huizen’ en van de President immers iedere twee jaar opnieuw worden gekregen. 

Amar, America’s Constitution, p. 116. 
218  Zie voor dit rechtsgevolg J. Wehner, ‘Parliament and the Power of the Purse: The 

Nigerian Constitution of 1999 in Comparative Perspective’, Journal of African Law 

2002, vol. 46, nr. 2, p. 221. 
219  Wehner, ‘Parliament and the Power of the Purse’, p. 220; Boon, Amerikaans Staatsrecht, 

p. 96. 
220  Boon, Amerikaans Staatsrecht, p. 96-97. 
221  Chafetz wijst erop dat het zelfs gebruikt kan worden om specifieke benoemingen tegen te 

houden, door simpelweg het salaris van de betreffende persoon niet in de begroting op te 

nemen. Chafetz, ‘Contempt of Congress’, p. 1152. 
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4.3.4 Het presidentiële vetorecht 

Tot slot moeten enige nuanceringen worden aangebracht op de exclusieve 

(hoogste) zeggenschap van het Congres over wetgeving en de begroting. In het 

voorgaande werd al gewezen op de enigszins beperkte omvang van vooral de 

wetgevingsbevoegdheid. Vooral het begrotingsrecht werd echter gepresenteerd 

als ‘exclusieve’ bevoegdheid. Zo wordt die in de Amerikaanse doctrine 

doorgaans ook gezien. Hoewel de Constitutie de wetgevende macht en de 

begrotingsbevoegdheid inderdaad aan het Congres opdraagt, wordt daarmee 

echter het presidentiële vetorecht genegeerd, terwijl het wel degelijk van belang 

is. 

 Art. I, sectie 7 Constitutie kent de President een vetorecht over wetgeving 

toe.
222

 Dit vetorecht is afhankelijk van de omstandigheden voorwaardelijk of 

definitief. De President heeft tien dagen de tijd om een voorstel te tekenen of af 

te wijzen.
223

 Als hij een veto uitspreekt moet hij het voorstel onder opgaaf van 

redenen ter heroverweging terugsturen naar het Congres. Het Congres kan in dat 

geval met tweederdemeerderheid bepalen dat de wet alsnog van kracht wordt. 

Dat is alleen anders wanneer het Congres met reces is en de President de wet 

formeel niet kan toesturen.
224

 In dat geval is zijn veto definitief en spreekt men 

van een ‘pocket veto’.
225

 Dat houdt in dat hij door niets te doen een wet kan 

tegenhouden. 

 Eind jaren 1990 is daarnaast geëxperimenteerd met het ‘line item veto’. Dit 

type veto werd tot stand gebracht doordat het Congres aan de President de 

bevoegdheid delegeerde om specifieke onderdelen van de begroting te 

verwijderen zonder de gehele begroting te hoeven verwerpen.
226

 Teneinde te 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

222  De hier relevante tekst luidt: ‘If he (de President, MD) approve he shall sign it, but if not 

he shall return it, with his Objections to that House in which it shall have originated, who 

shall enter the Objections at large on their Journal, and proceed to reconsider it. If after 

such Reconsideration two thirds of that House shall agree to pass the Bill, it shall be sent, 

together with the Objections, to the other House, by which it shall likewise be 

reconsidered, and if approved by two thirds of that House, it shall become a Law. But in 

all such Cases the Votes of both Houses shall be determined by yeas and Nays, and the 

Names of the Persons voting for and against the Bill shall be entered on the Journal of 

each House respectively. If any Bill shall not be returned by the President within ten 

Days (Sundays excepted) after it shall have been presented to him, the Same shall be a 

Law, in like Manner as if he had signed it, unless the Congress by their Adjournment 

prevent its Return, in which Case it shall not be a Law.’ 
223  Als hij tien dagen lang niets doet (zondagen uitgesloten), dan wordt het voorstel normaal 

gesproken van rechtswege wet.  
224  Wanneer het Congres met reces gaat wordt het geacht niet langer te bestaan als 

rechtspersoon. Wanneer het na verkiezingen terugkomt, wordt het ‘volgende Congres’ 

geacht een nieuwe rechtspersoon te zijn. Chafetz, ‘Contempt of Congress’, p. 1092. 
225  Devins & Fisher, The Democratic Constitution, p. 87. 
226  Men had daarbij vooral cliëntelistische begrotingsonderdelen op het oog, die specifiek 

bedoeld waren voor de achterban van enkele Congresleden. Zie voor meer details 
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voorkomen dat de begrotingsbevoegdheid al te zeer bij de President kwam te 

liggen, werd wettelijk vastgelegd dat de President het Congres in kennis moest 

stellen van het gebruikte recht, terwijl verwijderde begrotingsonderdelen door 

een eenvoudige Congresmeerderheid hersteld konden worden.
227

 Voorstanders 

van de regeling betoogden dat de wet niet zozeer de president een 

amendementsrecht of zelfs het begrotingsrecht gaf, maar het enkel een 

ondergeschikt onderdeel van de bevoegdheden van het Congres delegeerde aan 

de President.
228

 

 Dit betoog heeft echter niet kunnen voorkomen dat het Hooggerechtshof de 

wet ongrondwettig verklaarde, wegens het ontoelaatbaar toewijzen van een 

aanvullende rol in het wetgevingsproces aan de President.
229

 Het Hof oordeelde 

dat de President wetten in hun geheel moet goedkeuren of afkeuren, zonder ze te 

kunnen splitsen of amenderen. De line item veto-wet kwam daarmee naar zijn 

oordeel in strijd omdat het de facto een dergelijk recht bevatte. Naar huidig recht 

is de president dus uitsluitend bevoegd wetten in hun geheel terug te zenden 

naar het Congres, terwijl het Congres ze normaal gesproken met een 

tweederdemeerderheid alsnog van kracht kan doen zijn. 

 

5. Beschouwing 

De Amerikaanse staatsrechtelijke geschiedenis laat duidelijk een inhoudelijke 

verschuiving zien van de begrippen federalisme en volkssoevereiniteit. Met 

name in de periode voor de Burgeroorlog werden beide begrippen gehanteerd op 

een wijze die sterk vergelijkbaar is met de huidige Duitse leer. Naarmate de tijd 

verstreek en het Amerikaanse debat zich ontwikkelde, zijn ze echter steeds 

verder af komen te staan van deze continentale visie, en hebben ze steeds meer 

een specifiek-Amerikaanse invulling gekregen aan de hand van de eigen 

grondwettekst. Dit heeft als consequentie dat het ‘vroege debat’ bruikbaarder 

lijkt voor algemene conclusies dan het ‘moderne’, aangezien dat conceptueler is 

en überhaupt meer geënt is op de soevereiniteit van het volk. Ook het 

federalismedebat, dat tegenwoordig weer wel het verband tussen de 

soevereiniteit van het volk of de volkeren en de juiste interpretatie van het 

positieve recht poogt bloot te leggen, is immers niet meer zodanig conceptueel 

van aard dat het bereid is de uiterste consequenties van ingenomen standpunten 

te aanvaarden. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

hierover M.T. Kline, ‘The Line Item Veto Case and the Separation of Powers’, 

California Law Review 2000, vol. 88, nr. 1, p. 190. 
227  Kline, ‘The Line Item Veto Case’, p. 191. 
228  Kline, ‘The Line Item Veto Case’, p. 188. 
229  Clinton v. City of New York, 524 U.S. 417, m.n. 438 en 447-448 (1998). Zie ook Lowi & 

Ginsberg, American Government, p. 106 en Kline, ‘The Line Item Veto Case’, p. 193. 



HOOFDSTUK 4  201 

 

 Het staatsrechtelijke debat van voor de Burgeroorlog demonstreert op zeer 

heldere wijze wat de consequenties zijn van het aanvaarden van een nationale-

volkssoevereiniteitsopvatting en van een lokale-soevereiniteitsopvatting. Als de 

Constitutie immers het product is van het Amerikaanse volk, moet iedere 

afwijking ervan, en ieder verzet tegen recht dat op basis daarvan is 

uitgevaardigd, worden veroordeeld als rebellie. Webster stelt niet voor niets dat 

wat hem betreft de staten of lidstaatvolkeren slechts zo soeverein zijn als de 

Constitutie toestaat. Calhoun redeneert vanuit de soevereiniteit van de delen en 

komt dan weinig verrassend, maar wel zeer verhelderend, tot de conclusie dat 

schending van de Constitutie door de federale overheid moet worden 

tegengehouden door de staten en/of hun volkeren in de vorm van interpositie, 

nullificatie of desnoods secessie. Zij vertegenwoordigen ieder een klassieke 

school in het denken over volkssoevereiniteit en federalisme, die in hoofdstuk 6 

nader conceptueel-theoretisch zal worden bestudeerd. 

 Het federalismedebat is in de Verenigde Staten na de Burgeroorlog nooit 

meer zo conceptueel gevoerd als ten tijde van de Nullificatiecrisis, met de 

mogelijke uitzondering van een korte opleving tijdens de burgerrechtenstrijd in 

de jaren 1960. Dit is opvallend omdat de Reconstructieamendementen wezenlijk 

hebben ingegrepen in de Amerikaanse federale structuur. De federatie heeft 

daarbij op een aantal punten zeer nadrukkelijk ingegrepen in de politieke 

organisatiestructuur van de staten. Daarmee is de bandbreedte voor het 

handhaven van een eigen politieke ordening door de staten sterk afgenomen en 

is de federatie bevoegd geworden ingrepen daarin te plegen. De staten of hun 

volkeren lijken dus evenmin soeverein te zijn als de lidstaten van de BRD zodat 

Webster uiteindelijk aan het langste eind heeft getrokken. 

 Het voornaamste argument dat hiertegen zou kunnen worden ingezet is de 

mogelijkheid tot interpositie, nullificatie of secessie. Met dergelijke 

bevoegdheden in de hand zou immers uitstekend aangetoond kunnen worden dat 

de volkeren wel degelijk soeverein (over de rechtsorde) zijn gebleven, hoewel 

zij veel inmenging in de eigen staat (en dus in de uitoefening van hun 

soevereiniteit in de rechtsorde) dulden. Sinds de Burgeroorlog kunnen dergelijke 

argumenten in de VS feitelijk echter niet meer geloofwaardig ingezet worden. 

De mogelijkheid van uittreding lijkt immers op het slagveld te zijn afgewezen. 

Daar staat tegenover dat ‘metajuridische’ amendering door het Amerikaanse 

volk ook niet wordt aanvaard, zodat uit de Burgeroorlog ook niet zonder meer 

‘blijkt’ dat de nationalisten gelijk hadden. 

 Een eerste conclusie die hier getrokken kan worden is daarmee vooral dat in 

het Amerikaanse federalismedebat de soevereiniteit van het volk over de 

rechtsorde uiteindelijk wordt afgewezen. Zowel states’ rightists als nationalisten 

schrikken er tegenwoordig voor terug te claimen dat het volk (welk dan ook) 

deze metabevoegdheid heeft, terwijl Madisonians juist menen dat afwezigheid 

ervan het kenmerk van federalisme is. Hoewel moeilijk hard gemaakt kan 

worden dat er een verband is, valt op dat de staatsrechtelijke vraag die het meest 

prominent speelde tijdens de Burgeroorlog, tegenwoordig niet meer in alle 
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scherpte wordt gesteld. Algemener gesteld lijkt een op volkssoevereiniteit 

gebaseerde federatie dus aanleiding te kunnen geven voor drie theorieën, die 

ieder op eigen wijze en met eigen accenten een relatief coherent beeld van de 

staatsrechtelijke verhoudingen kunnen schetsen. Op de conceptueel-theoretische 

merites van deze stromingen wordt in hoofdstuk 6 uitgebreid teruggekomen, 

aangezien zij ook buiten de VS de meest gangbare stromingen zijn. Hier zij 

alleen nog opgemerkt dat de Madisonians wel erg veel nadruk leggen op het niet 
stellen van de soevereiniteitsvraag, zodat zij uiteindelijk niet lijken te kunnen 

kiezen wie de federale orde tot stand heeft gebracht. Dat lijkt afbreuk te doen 

aan de het legitimerend vermogen van de theorie. Vooral als het 

Bundesverfassungsgericht er gelijk in zou hebben dat volkssoevereiniteit 

meebrengt dat de soevereiniteit over de rechtsorde en die in de rechtsorde in 

dezelfde hand zou moeten vallen. 

 Waar het Duitse coöperatieve federalisme werd getypeerd als ‘een 

anderhalve staat’, past bij het Amerikaanse duale of competitieve federalisme 

vooral de typering ‘een tweevoudige staat’. Het Amerikaanse positiefrechtelijke 

federalisme kenmerkt zich immers door het sterk naast en los van elkaar staan 

van federale en statelijke autoriteiten. Het is de federale overheid daarbij zelfs 

verboden de statelijke functionarissen ‘in te lijven’ door hun bevelen te geven. 

Hoewel de sterke scheiding tussen de federale en de statelijke overheden steeds 

meer wordt omzeild doordat de federatie de staten met grants in aid ‘omkoopt’, 

bedient de federatie zich nog altijd primair van zijn eigen organen en 

uitvoerende diensten. Amerikaans federalisme lijkt daarmee nog altijd de 

connotatie te hebben van twee van elkaar gescheiden overheden die, ieder haar 

eigen zaken waarnemend, geen principiële verbondenheid met elkaar hebben. 

Zelfs het burgerschap wordt zo duaal opgevat, dat bijvoorbeeld de Bill of Rights 

als zodanig niet van toepassing is op de staten en burgers dus zowel 

(afzonderlijk) federaal burger zijn als (afzonderlijk) burger van een staat. 

 Uiteraard nuanceert de staatsrechtelijke praktijk dit beeld enigszins. Een 

principiële uitvoering van een dergelijke wederzijdse afgrendeling lijkt dan ook 

überhaupt niet te kunnen werken. Een eerste en voornaamste reden waarom dat 

zo is, is dat het tiende amendement weliswaar de bevoegdheden van de staten 

poogt te beschermen, maar de supremacy clause en de ruime interpretatie van 

het federale recht die bescherming sterk beperken. Het effect daarvan is dat de 

staten niet werkelijk de gelijke overheden naast de federale overheid zijn die 

Madison voor ogen stonden, om de simpele reden dat hun recht van lager rang is 

dan het federale recht. Bij een keurige bevoegdheidsverdeling tussen de 

federatie en de staten zou dat niet uit moeten maken, aangezien beide op hun 

eigen terrein heer en meester zouden moeten zijn. De praktijk wijst evenwel 

anders uit. Bevoegdhedenscheidingen leiden in federaties nu eenmaal altijd tot 

grensconflicten, waarbij het de interpretator van het recht is die de grens bepaalt 

of verlegt.  

 In aansluiting hierop kan gewezen worden op de rol die de Amerikaanse 

bewaker van de federale grenzen, het Hooggerechtshof, doorgaans speelt in de 
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federale bevoegdhedenstrijd. Met uitzondering van enkele tussenpozen konden 

de deelstaten in dit hof immers nauwelijks een bondgenoot vinden, aangezien 

het de federale bevoegdheden notoir breed uitlegt. Zonder formele 

bevoegdheden kwijt te raken hebben de deelstaten in twee eeuwen tijd veel 

beleidsterrein verloren waarop zij werkelijk zelf kunnen wetgeven. Deze tendens 

kan iets te maken hebben met het gegeven dat de rechters van het 

Hooggerechtshof uitsluitend door de President en de Senaat benoemd worden. 

Ook kan het liggen aan de algemene tendens van de afgelopen eeuwen waarin 

staatstaken überhaupt steeds breder en omvangrijker werden opgevat. Hoe dan 

ook heeft de combinatie van de supremacy clause en de brede interpretatie van 

federaal recht ervoor gezorgd dat de staten veel terrein hebben verloren. 

 Helemaal ‘onschuldig’ aan deze tendens zijn de lidstaten overigens niet. 

Grants in aid zorgen er immers ook voor dat zij in ruil voor federale financiële 

steun hun beleid aanpassen aan federale voorschriften. Hoewel het zeer 

begrijpelijk is dat ze dat doen, betekent het wel dat de eigen soevereiniteit in 

zekere zin wordt verhuurd aan de federatie en dat de ‘eigenheid’ van de staten 

daarmee verder onder druk komt te staan. Juist ook omdat de staten in de VS als 

zodanig niet langer inspraak hebben in federale wetgeving en ze voor hun 

eigenheid dus vooral aangewezen zijn op de eigen wetgevingsruimte. 

 Federalisme lijkt in het Amerikaanse staatsrecht dus voor een tweezijdige 

staat te staan, omdat er wezenlijk sprake is van één overkoepelende statelijke 

structuur, waarin binnen de federale overheid en de statelijke overheden hun 

eigen, van elkaar onderscheiden plek vinden. Dat er in de VS wezenlijk sprake 

is van een politieke eenheid is lange tijd zeer omstreden geweest, maar lijkt 

tegenwoordig breed geaccepteerd te zijn. De staten zijn daarmee in zekere zin 

een rots in de branding voor de eigenheid van de statelijke bevolking. Een 

dergelijke externe gerichtheid van de eigen soevereiniteit (de toepassing van het 

begrip ziet vooral op het afweren van het ‘vreemde’), sluit goed aan bij het elfde 

amendement. Dat houdt immers in essentie in dat de staten niet voor de rechter 

van een ‘vreemde mogendheid’, althans voor een andere dan hun eigen rechter 

gesleept kunnen worden. Soevereiniteit betekent in dat geval dat staten in laatste 

instantie zelf, door middel van hun eigen organen, beslissen over wat rechtens is 

ten aanzien van henzelf. De opvatting van het Hooggerechtshof in Texas v. 
White, waarin het sprak van een ‘indestructible Union, composed of 

indestructible States’, lijkt dus in zoverre juist te zijn, dat de staten als 

corporaties of politieke entiteiten als zodanig onophefbaar zijn, hoewel hun 

activiteiten stevig ingeperkt kunnen worden door de overkoepelende Unie. Het 

is evenwel moeilijk te bepalen hoe juist deze uitspraak uiteindelijk is, omdat er 

veel onenigheid is over het wezen van het Amerikaanse federalisme, en omdat 

de uiterste consequenties van soevereiniteit, zoals gezegd, niet of nauwelijks 

acceptatie vinden. 

 De geringe bereidheid om consequent te zijn maakt het uiteraard niet 

eenvoudiger de representatieve rol van het Congres te duiden. Beginnend bij wat 

het Congres vermag, is duidelijk dat het in wetgevend opzicht de meest 
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omvangrijke bevoegdheden heeft die een parlement zich maar kan wensen. Het 

Congres is, in ieder geval in juridisch opzicht, de wetgever en kan desgewenst 

zelfs een presidentieel veto overstemmen. En zelfs waar het Congres in 

regelgevend opzicht niet almachtig is, bijvoorbeeld op het terrein van de 

buitenlandse betrekkingen, is er nog steeds sprake van wat men ‘vrijheid door 

zelfregering’ zou kunnen noemen. Ook de President bezit immers sterke 

democratische legitimatie. 

 Dat het Congres er in controlerend opzicht relatief slecht vanaf komt heeft 

alles met dat laatste te maken. De onderlinge machtsverdeling tussen de 

President en het Congres staat vooral in het teken van machtenscheiding of 

checks and balances, en is niet een uiting van meerdere of mindere mate van 

democratisch bestuur. De voor dit onderzoek interessante punten van het 

Amerikaanse staatsrecht zijn dan ook niet zozeer de bevoegdheden van het 

Congres. Duidelijk is immers dat in beginsel al het federale overheidsgezag op 

het volk terug te voeren is. De federale beleidsagenda wordt daarmee in principe 

door het volk bepaald. 

 Interessanter zijn daarom de consequenties die het Amerikaanse federalisme 

heeft voor de representatieopdracht van het Congres. Juist ook omdat 

bijvoorbeeld het kiesrecht de enige gedeelde bevoegdheid is die het 

Amerikaanse federalismestelsel kent, zodat het in de lijn der verwachting ligt dat 

het een goede uiting van zowel representatie als federalisme is. Wie deze 

verwachting had wordt echter, zoals bleek, teleurgesteld. Hoewel het one 

person, one vote-beginsel in de VS minstens zo belangrijk is als in Duitsland, 

zijn de consequenties ervan in de VS nogal anders dan in Duitsland en niet 

primair door volkssoevereiniteit geïnspireerd.  

 In plaats daarvan gaat het debat over ‘gelijke’ en/of ‘eerlijke’ representatie 

van individuen en groepen. Hoewel het gelijke kiesrecht van individuen in de 

VS dus net zo belangrijk als in de BRD wordt gevonden, is de collectiviteit of 

eenheid die het Duitse staatsrecht verbindt met volkssoevereiniteit in het 

Amerikaanse staatsrecht dus ver te zoeken. In plaats van te reflecteren op de 

betekenis van overkoepelende eenheid, wordt immers vooral gekeken naar de 

vergelijking tussen individuen en groepen onderling. Daarmee is het, in 

afwezigheid van een formele representatieopdracht, ver zoeken naar de 

representatieve taak van het Congres ten opzichte van soevereine volk of de 

volkeren.  

 De vraag of het volk dus wellicht niet over, maar wel in de rechtsorde 

soeverein is, is daarmee lastig te beantwoorden. De Amerikaanse doctrine gaat 

er weliswaar vanuit dat het Huis van Afgevaardigden het gehele volk 

vertegenwoordigt en dat de Senaat de staten vertegenwoordigt, maar beide 

conclusies liggen niet zonder meer voor de hand. De leden van het Huis worden 

immers per staat toegewezen, waarbij iedere staat ten minste één lid heeft, en de 

Senaat wordt tegenwoordig rechtstreeks door de volkeren gekozen. Voor beide 

huizen kan dus op zijn minst enigszins geloofwaardig worden betoogd dat zij de 

volkeren vertegenwoordigen. Als evenwel, vanwege de onzekerheid over het 
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soevereiniteitssubject en de afwezigheid van een representatieopdracht, vanuit 

het kiesstelsel geredeneerd wordt, ligt de conclusie het meest voor de hand dat 

het Huis van Afgevaardigden het nationale volk vertegenwoordigt en dat de 

Senaat de volkeren vertegenwoordigt. Die laatste conclusie wordt ondersteund 

door de gedachte dat de staten geen enkele bevoegdheid over ‘hun’ senatoren 

hebben. Die conclusie wordt echter tegengesproken door de constatering dat de 

Constitutie meent dat de staten ‘hun’ senatoren niet zonder hun instemming 

kwijt kunnen raken.  

 Duidelijk is hoe dan ook dat het Amerikaanse staatsrecht evenmin de volle 

consequenties van volkssoevereiniteit als die van federalisme aanvaardt. De 

notie dat het volk dominante inspraak moet hebben wordt immers wel 

onderschreven, maar de gedachte dat het volk ook als soevereine entiteit, dan 

wel als politieke eenheid zou moeten (doen) beslissen is opvallend afwezig. De 

rechtsvergelijkende conclusies die aan dit alles kunnen worden verbonden 

worden in de volgende paragraaf uiteengezet. 

 

6. Conclusie deel I en nadere vraagstelling voor deel II 

6.1 Rechtsvergelijkende overwegingen 

De hoofdstukken over het Duitse en Amerikaanse staatsrecht hebben enerzijds 

modellen geschetst die gebruikt kunnen worden bij de nadere duiding van de 

vertegenwoordigende positie van het Europees Parlement, maar anderzijds ook 

heel veel vragen opgeroepen die in deel II nader onderzocht moeten worden. 

Voor de zekerheid zij hierbij nog eens opgemerkt dat overeenkomsten en 

verschillen tussen de BRD, de VS en de EU als zodanig niets zeggen. Op 

zichzelf genomen is namelijk geen enkele reden om aan de te nemen dat de EU 

moet lijken op een van beide. Het gaat steeds om de vraag hoe overtuigend een 

model of redenering is. En uiteraard ook om de vraag hoe toepasbaar een 

overtuigend model of een overtuigende redenering is op de 

vertegenwoordigende positie van het Europees Parlement. Hieronder wordt eerst 

gereflecteerd op de hoofdstukken over de BRD en de VS. Daarna wordt bezien 

in hoeverre de vertegenwoordigende positie van het EP nader kan worden 

bepaald en welke vragen er nog overblijven. Daarmee wordt meteen ook 

duidelijk wat deel II van het onderzoek nog moet bijdragen aan theorievorming 

voor die nadere bepaling. 

 Misschien wel de belangrijkste vraag is in hoeverre er een noodzakelijke 

samenhang bestaat tussen de soevereiniteit van het volk over de rechtsorde en 

zijn soevereiniteit in de rechtsorde. De Duitse staatsrecht gaat in beginsel uit van 

een strikte samenhang tussen beide en meent dat de uitoefening van het 

overheidsgezag juist vanwege die samenhang gelegitimeerd is. Die samenhang 

is zelfs zo strikt dat de uitoefening van zowel het deelstatelijke als het Europese 
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overheidsgezag in Duitsland door het Duitse volk gelegitimeerd wordt geacht. 

Het Amerikaanse staatsrecht lijkt een dergelijke samenhang echter niet meer (zo 

strikt) te kennen.
230

 Onenigheid over wie de oorspronkelijke auteur van de 

Constitutie is leidt tegenwoordig weliswaar tot verschillende opvattingen over 

de verhouding tussen de federatie en de staten, maar ze lijkt geen invloed te 

hebben over de gedachtenvorming over de vertegenwoordigende positie van het 

Congres. Sterker nog, de Madisoniaanse opvatting lijkt te onderstrepen dat de 

soevereiniteit over de rechtsorde juist niet van belang is in een federale 

staatsstructuur en dat het erom gaat de soevereiniteit in de rechtsorde te verdelen 

tussen het geheel en de delen. 

 Het antwoord op de vraag naar deze samenhang maakt om verschillende 

redenen uit. Als het zo is dat deze een noodzakelijk onderdeel van 

volkssoevereiniteit is, dan lijkt het erop dat een parlement de constituante(n) 

moet vertegenwoordigen als het wil bijdragen aan de democratische legitimatie 

van het overheidsgezag. Het maakt dan, met andere woorden, uit wat de ‘aard 

van de unie’ is, aangezien duidelijkheid daarover rechtstreeks zou kunnen 

bijdragen aan nadere duiding van de positie van zo’n parlement. Bovendien zou 

de relatie tussen de verschillende onderdelen van de constituante consequenties 

kunnen hebben voor de relatie tussen de verschillende leden van het parlement. 

Als de VS bijvoorbeeld de verschillende volkeren als constituante zou hebben, 

dan zou het denkbaar zijn dat de leden van het Huis van Afgevaardigden vooral 

hun eigen staat moeten vertegenwoordigen.
231

 Hoewel de bestudering van de 

BRD en de VS maar weinig theorievorming erover hebben opgeleverd, is het 

denkbaar dat als een parlement meerdere volkeren vertegenwoordigt, het ook uit 

verschillende identificeerbare contingenten moet bestaan. Het lijkt er evenwel 

op dat dit probleem, in ieder geval tegenwoordig, in de BRD en de VS niet 

speelt omdat beide uiteindelijk uitgaan van de wezenlijke eenheid van het volk. 

 Wel dringt zich hier de vraag op of het geheel en de delen beide werkelijk 

soeverein kunnen zijn. In de BRD en de VS lijken de deelstaten of -volkeren dat 

uiteindelijk niet over de rechtsorde te zijn, omdat ze zich moeten conformeren 

aan de centrale grondwet. De vraag is daarmee of ze dat dan nog wel in de 

rechtsorde kunnen zijn. Vooral ook omdat het deelstatelijke recht van lager rang 

is dan het federale recht. Hoewel deze vraag in de Duitse en Amerikaanse 

context niet van vreselijk groot belang lijkt te zijn, kan zij dat wel voor de 

Europese Unie zijn omdat zij wezenlijk teruggaat op het debat over de al dan 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

230  De rechtstheoretische argumenten die met name Calhoun aanvoerde ter ondersteuning 

van de bevoegdheden tot interpositie, nullificatie en secessie lijken als zodanig hun 

waarde niet te hebben verloren. Desondanks worden ze tegenwoordig in de VS niet 

langer geaccepteerd. Des te interessanter is het daarom dat er een zekere overlap bestaat 

tussen die argumenten en delen van het Duitse Maastricht-Urteil en het Lissabon-Urteil. 

Zie voor een vergelijking met het eerste oordeel onder andere Boom, ‘EU after the 

Maastricht Decision’ en Duchateau & Van Rossem, ‘Soevereiniteit’.  
231  Deze mening is onder andere terug te vinden in de dissenting opinion van Justice Thomas 

bij U.S. Term Limits, Inc. v. Thornton, 514 U.S. 779, 845-849 en 864 (1994). 
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niet afgeleide status van het overheidsgezag. Doordat vooral het Duitse 

staatsrecht de suggestie wekt dat het geheel en de delen niet tegelijkertijd 

soeverein (over dan wel in de rechtsorde) kunnen zijn, wordt de vraag naar de 

status van het Unierecht uitermate relevant. Als er immers inderdaad een 

noodzakelijke samenhang bestaat tussen de soevereiniteit over de rechtsorde en 

soevereiniteit in de rechtsorde, en het Unierecht een afgeleide status zou hebben, 

zou dit het EP in de positie kunnen brengen dat het slechts aanvullend zou 

kunnen bijdragen aan de legitimatie van het recht.
232

 Als het echter juist een 

kenmerk van (con)federale verbanden is dat de soevereiniteit over de rechtsorde 

achter de horizon verdwijnt en de soevereiniteit in de rechtsorde gedeeld kan 

worden, plaatst dit de positie van het EP in een heel ander daglicht. Nader 

onderzoek hiernaar is dus zeker geboden. 

 In het verlengde hiervan moet dan ook onderzocht worden in hoeverre het 

soevereine volk doorzetmacht in de rechtsorde moet hebben. Hiervan is in de 

BRD en de VS weliswaar tot op grote hoogte, maar niet geheel sprake. Hoewel 

dit voor de VS niet helemaal duidelijk is, lijken beide stelsels een orgaan te 

hebben dat vooral ‘federale inspraak’ levert. Hoewel daarbij onderstreept kan 

worden dat deze organen ook Duitsers c.q. Amerikanen vertegenwoordigen, 

kunnen die wel voorkomen dat de ‘nationale volkswil’ de inhoud van de wet 

bepaalt. Het Huis van Afgevaardigden en de Bondsdag hebben immers rekening 

te houden met de Senaat respectievelijk de Bondsraad, zodat geen van beide 

geheel zelf de wet kan vaststellen. Nadere bestudering van deze vraag kan met 

name bijdragen aan de het oude debat over de omvang van de bevoegdheden 

van het EP. Er wordt wel gezegd dat het er te weinig heeft en er reeds daarom 

een democratisch tekort zou bestaan. In het licht van deze vraag is dat echter 

geen uitgemaakte zaak. Vooral niet omdat er simpelweg sprake zou kunnen zijn 

van, ook door volkssoevereiniteit gewenste horizontale, dan wel verticale 

machtenscheiding, die helemaal niet in strijd is met de soevereiniteit van het 

volk. 

 Een laatste opvallend verschil tussen de BRD en de VS dat vragen oproept 

is, tot slot, de betekenis van gelijkheid en eenheid bij de legitimatie van het 

overheidsgezag. Hoewel het staatsrecht van beide staten onderstreept dat 

electorale gelijkheid wezenlijk is, lijkt het in de BRD niet op dezelfde manier 

verbonden te zijn met volkssoevereiniteit als in de VS. In de BRD hangt 

electorale gelijkheid rechtstreeks samen met volkssoevereiniteit doordat in 

beginsel elke Duitser een grundrechtsgleiches recht op beïnvloeding van het 

overheidsgezag heeft. Het kiesstelsel voor de Bondsdag moet dan ook zo 

egalitair mogelijk zijn, opdat ieder lid van het Duitse volk (dat kiesrecht heeft) 

gelijkelijk kan bijdragen aan de legitimatie van het recht. Zij worden in de 

Duitse optiek vervolgens als eenheid gerepresenteerd zodat het volk in theorie 

als geheel beslissingen over en in de rechtsorde neemt. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

232  Het Bundesverfassungsgericht lijkt dit bijvoorbeeld te menen. 
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 Dergelijke eenheid is in het Amerikaanse staatsrecht echter ver te zoeken. 

Beide huizen van het Congres nemen uiteraard beslissingen bij meerderheid 

namens het geheel. De notie dat er besloten wordt namens een wezenlijke 

eenheid lijkt daarbij echter niet of nauwelijks van belang te zijn. In het kiesrecht 

wordt er zowel gelet op electorale gelijkheid als op voorkoming van ‘dilution’ 

van ‘voting strength’ van verschillende groepen. Daarmee wordt sterk de indruk 

gewekt dat het electoraat evenzeer geduid moet worden als bestaande uit gelijke 

Amerikanen als uit nader identificeerbare groepen, die als zodanig van belang 

zijn voor het kiesrecht. In de rechtsorde lijkt het Amerikaanse volk, met andere 

woorden, te bestaan uit gelijke burgers, wiens groepsbelangen niet al te zeer 

geraakt mogen worden door het kiesrecht. Daarbij zij echter nog opgemerkt dat 

de laatste overweging vooral ingegeven is door antidiscriminatie-overwegingen 

en niet door theorievorming over volkssoevereiniteit. Hoe dan ook is gelijkheid 

voor zowel de BRD als de VS dus een wezenlijk onderdeel van het kiesrecht, 

dat ten opzichte van het centrale parlement niet genegeerd mag worden. 

 

6.2 Voorlopige duiding van de positie van het Europees Parlement 

Met dit alles in het achterhoofd is het interessant om te bezien in hoeverre de 

vertegenwoordigende positie van het Europees Parlement al nader geduid kan 

worden. 

Complicerend voor die voorlopige duiding is dat het Unierecht geen 

onomstreden concept voor de duiding van het Unieoverheidsgezag kent. In de 

EU is immers omstreden of volkssoevereiniteit de gelding van het Unierecht kan 

verklaren, of dat daar andere theorieën vruchtbaarder voor zijn, zoals de leer van 

de autonome rechtsorde. Daarmee doet zich in de EU een enigszins 

vergelijkbaar probleem voor als in de VS, doordat enerzijds beweerd wordt dat 

er één centrale bron van gezag is (de autonome rechtsorde), terwijl anderzijds 

gesteld wordt dat de soevereine volkeren de decentrale gezagsbronnen zijn.  

 Ook waar de soevereiniteit van de volkeren van de lidstaten echter als 

uitgangspunt wordt genomen, is het moeilijk de staatsrechtelijke positie van het 

Europees Parlement te duiden. Aangezien het erop lijkt dat het geheel van de 

volkeren nooit zelf, collectief of individueel, een daad krachtens hun 

soevereiniteit over de rechtsorde hebben gesteld waarmee de Unie is opgericht, 

lijkt het erop dat het EU-verdrag een verdrag in internationaalrechtelijke zin is. 

Er bestaat immers geen ‘basisdocument’ waarvan (geloofwaardig) geclaimd 

wordt dat die gebaseerd is op een soevereine daad van het Europese volk. Het 

verdrag is met andere woorden een document dat op de externe soevereiniteit 

van de lidstaten is gebaseerd. Daarmee kan het document vermoedelijk geen 

regels bevatten die derogeren aan de interne constituties van de lidstaten, tenzij 

die constituties dat zelf mogelijk maken (in welk geval er strikt genomen geen 

strijd met de constitutie ontstaat). De soevereiniteit van de volkeren van de 

(lidstaten van de) Unie zou dan meebrengen dat de Europese Unie hooguit 
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georganiseerd is en werkt als een democratisch staatsrechtelijk object, maar er 

naar haar aard geen is. De volkeren zijn in die optiek immers niet soeverein 

over de rechtsorde (ze zijn niet de constituante ervan), maar gedragen zich 

hooguit alsof ze soeverein in de rechtsorde zijn. Ze zouden dan wellicht 

soeverein over de rechtsorde kunnen worden door zich als zodanig te 

manifesteren. Zolang ze dat nog niet gedaan hebben lijkt het er evenwel op dat 

ze nog niet als zodanig gezien kunnen worden. 

 De positie van het Europees Parlement in dit alles is een enigszins 

merkwaardige. Vanuit rechtsvergelijkend perspectief lijkt het Parlement 

namelijk ofwel een veel te zwakke positie te hebben (als het EU-verdrag gezien 

zou worden als grondwet zoals ook het Grundgesetz een grondwet is), ofwel 

overbodig te zijn (als het EU-verdrag gezien wordt als verdrag in 

internationaalrechtelijke zin). Terwijl het EP misschien nog wel het beste geduid 

kan worden als een medezeggenschapsorgaan (zijn bevoegdheden zien vooral 

op reageren op wat het bestuur voorstelt), lijkt volkssoevereiniteit ofwel te eisen 

dat het Parlement zelf de wetgever is ofwel dat de regering (of een andere 

ambtsdrager) extern handelt namens de lidstaat. Een parlementaire vergadering 

waarin representanten van verschillende soevereinen samenkomen is op dit 

moment in het onderzoek nog moeilijk te duiden omdat de bestudeerde stelsels 

er nauwelijks theorievorming over opgeleverd hebben. Problematisch lijkt dat zo 

een parlementaire vergadering, anders dan voor nationale parlementen geldt, 

geen uitspraken namens één volk of een andere politieke eenheid kan doen. 

Terwijl het Europees Parlement dat ogenschijnlijk toch doet. Het besluit immers 

bij meerderheid. Hoewel de rol van eenheid bij de vertegenwoordiging van één 

of meerdere volkeren nog nader onderzocht moet worden, zou een voorlopige 

verklaring kunnen zijn dat meerderheidsbesluitvorming steunt op de gedachte 

dat degenen namens wie besloten wordt een politieke eenheid vormen. 

 Naarmate de Raad minder bij unanimiteit beslist en het Parlement een steeds 

grotere rol krijgt bij Uniewetgeving lijkt het er steeds meer op dat ieder aan de 

Europese Unie deelnemend volk niet langer zichzelf (indirect) bestuurt, maar dat 

een meerderheid van representanten van verschillende volken al die volkeren 

gezamenlijk bestuurt. De vraag is hoe die figuur geduid moet worden. Daarvoor 

is relevant hoe de eenheid tussen verschillende soevereine volkeren juridisch tot 

stand heeft kunnen komen. Een vraag die daaraan vooraf gaat is of dat überhaupt 

kan, terwijl een vervolgvraag is hoe die eventuele eenheid zich verhoudt tot de 

soevereiniteit van de verschillende volkeren.  

 Waar, ondanks al deze overwegingen, complicaties en nog openstaande 

vragen de vraag voorligt wat het positieve recht meent dat de positie van het EP 

is, is het eerste wat ten aanzien van het EP opvalt, dat het weliswaar ‘Parlement’ 

heet, maar het een aantal bevoegdheden mist die men tegenwoordig van een 

dergelijk orgaan verwacht. In vergelijking met de Duitse Bondsdag en het 

Amerikaanse Congres mist het Parlement het recht van wetgevingsinitiatief en 

dwingende zeggenschap over een aantal wetgevingsterreinen, namelijk op die 
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terreinen waarop het nog steeds slechts een sterker of minder sterk adviesrecht 

heeft. 

 Ten tweede valt op dat het wel een instemmingsrecht heeft met de 

benoeming van de Commissie en haar voorzitter, maar het niet bevoegd is 

kandidaten daarvoor te selecteren. Dat art. 14 VEU spreekt van het ‘kiezen’ van 

de Commissievoorzitter kan immers niet verhullen dat de (Europese) Raad de 

kandidaten selecteert en dat het in beginsel niet aan het Parlement is alternatieve 

kandidaten voor te dragen. Toegegeven, het Amerikaanse Congres wijst de 

executieve ook niet aan, maar die heeft dan ook een eigen sterke democratische 

legitimatie. En voor de Duitse Bondsdag geldt dat zij weliswaar niet de 

Bondsministers aanwijst, maar dan ten minste toch de Bondskanselier aanwijst. 

Waar het hier uiteindelijk dus om gaat is dat de Europese verkiezingen in 

beginsel slechts zeer beperkt hun weerslag vinden op de Europese executieve, en 

wegens het vrijwel exclusieve initiatiefrecht van de Commissie, op de Europese 

beleidsagenda. 

 Tot slot valt op dat het Parlement de Commissie weliswaar kan heenzenden, 

maar het dat slechts met een gekwalificeerde meerderheid van twee derde kan 

doen. Deze versterkte meerderheid lijkt meer op de in het Congres vereiste 

meerderheid voor impeachment van bijvoorbeeld de President, dan op de 

gebruikelijke gewone meerderheid die in een parlementair stelsel voldoende is 

om ministers heen te zenden. Aan de andere kant is het te hanteren criterium 

weer wel vertrouwensverlies. Merkwaardig is dus dat het vertrouwensverlies 

van een meerderheid van het Parlement er dus niet zonder meer toe lijdt van de 

Commissie opstapt. Daarmee wordt enerzijds de indruk gewekt dat de 

Commissie een, op een (min of meer) democratische meerderheid in het EP 

steunend, democratisch orgaan is, terwijl de regel anderzijds suggereert dat de 

Commissie een wezenlijk technocratisch orgaan is. 

 Het Parlement is dus, vanuit het positieve recht bezien, enerzijds vooral een 

adviesorgaan en anderzijds een medewetgever. In deze beide hoedanigheden kan 

het slechts reageren op wat de Commissie voorstelt en is het niet de politieke 

motor van een politieke gemeenschap. Dat beeld wordt versterkt als daarbij de 

benoemings- en controlebevoegdheden ten aanzien van de Commissie betrokken 

worden. Het Europees Parlement heeft weliswaar de ‘gebruikelijke’ 

controlebevoegdheden, maar kan daarop slechts moeizaam een sanctie stellen. 

De bevoegdheden van het EP zijn dus wel over de laatste jaren sterk gegroeid en 

men mag aannemen dat zijn invloed ook opnieuw groter is geworden. Maar nog 

steeds gaan Europese verkiezingen uiteindelijk niet over de politieke koers van 

de Europese Unie. Het Parlement mist simpelweg de bevoegdheden om in die 

koersbepaling dominant te zijn. 
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