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 ‘The effort of theory, however, is 

 precisely to understand what change  

 itself is; it seeks to define what is  

 one ‘thing’ and not another ‘thing’;  

 it seeks to show when one ‘thing’  

 can be said to have become another  

 ‘thing’ and hence to distinguish  

 fundamental alterations from  

 superficial ones.’ 

  

 (Murray Forsyth, Unions of States) 



 



 

Woord vooraf 

 

Een eigenschap van onderzoek doen is dat je aan het begin nog niet weet wat je 

nog niet weet. Dat maakt het plannen ervan niet altijd even eenvoudig. Tussen 

mijn eerste opzet voor het boek en de eindversie is dan ook veel veranderd. Dit 

is niet alleen een logisch gevolg van de voortgang van het onderzoek. Het heeft 

ook te maken met goede begeleiding, interessante discussies en een 

stimulerende werkomgeving. Daarom wil graag een aantal mensen bedanken die 

mij in het bijzonder in staat gesteld hebben het project af te ronden. 

 Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn promotor Douwe Jan Elzinga en 

copromotor Gerhard Hoogers voor de goede begeleiding. Met name waardeer ik 

de grote vrijheid die ik heb gekregen om zelf het project vorm te geven, terwijl 

ik steeds op hun expertise en commentaar kon rekenen wanneer ik daarom 

vroeg. Bij Gerhard kon ik met name tussendoor vaak gedachten ‘uitproberen’, 

terwijl hij tijdens besprekingen inhoudelijk stevige feedback gaf en hij me ook 

in de laatste fase uitstekend geholpen heeft. Douwe Jan heeft me vooral 

procesmatig op het juiste spoor gehouden. Beiden hebben me op hun eigen 

manier veel geleerd. 

 Ook de beoordelingscommissie ben ik veel dank verschuldigd. Kritiek 

krijgen is niet altijd leuk, maar bijna altijd wel leerzaam. Ook als je het niet met 

alle kritiek eens bent. Het goede en gedetailleerde commentaar van de leden van 

de beoordelingscommissie heeft geleid tot sterke verbeteringen in het eindversie 

van het manuscript en in mijn gedachtenvorming erover. Ik begrijp nu nog beter 

wat ik precies gedaan heb.  

 Bijzondere aandacht verdient Alfons Dölle omdat ik, geloof ik, de laatste 

ben die zijn voordeel heeft mogen doen met zijn beoordeling. Ik heb hem mogen 

kennen als een zeer geleerd, maar vooral ook zeer betrokken collega. Ik heb veel 

aan zijn inzichten gehad en mis zijn aanwezigheid in ons midden. 

 Veel heb ik ook gehad aan de andere collega’s van de vakgroep. Hoewel ik 

wel even heb moeten wennen aan de sfeer ‘op de gang’, ben ik die enorm gaan 

waarderen. Het is enorm waardevol vrijwel altijd bij elkaar binnen te kunnen 

lopen voor vragen, feedback of gewoon een praatje. Het is een voorrecht te 

mogen werken op een werkplek waar het bijna altijd gezellig is en je 

tegelijkertijd van alle collega’s veel leert over (levend) staatsrecht. 

 Naast mijn vakgroepwerk heb ik via het Groningen Centre for Law and 

Governance uitgebreid kennis mogen maken met allerlei bestuurlijke en 

organisatorische werkzaamheden. De zeer intensieve en zeer loyale 

samenwerking met de verschillende collega’s heb ik altijd enorm gewaardeerd. 

Specifiek wil ik heel graag Aurelia Colombi Ciacchi bedanken voor de steun en 

ruimte die ze me heeft gegeven om het boek af te maken. 

 Hoewel het hier geen Oscaruitreiking betreft wil ik toch nog een paar 

anderen met name bedanken die me in de laatste fase van het proces zeer 



X   WOORD VOORAF 

 

behulpzaam zijn geweest. Mirjam, Susanna, Gohar, Eline en Charell, veel dank 

voor jullie uitzoekwerk en bijdrage aan de laatste versie van het manuscript. 

Esther, veel dank voor de hulp bij het drukklaar maken van het boek. Mentko, 

André en Petra, veel dank voor jullie commentaar op de vele teksten die niet tot 

het boek zelf behoren, maar die je als promovendus wel moet schrijven. Zonder 

jullie waren die teksten ongetwijfeld veel te ingewikkeld geworden. Lottie and 

Jilles, many thanks for your feedback on the English summary and on the 

student-friendly summary of the summary.  

 Mijn paranimfen Lars en Myra wil ik graag bedanken voor hun onzinnige 

commentaar, steun en organisatorische hulp. Soms is het de kunst te weten wat 

je niet serieus moet nemen. Myra, ik weet dat ik je een keer bijna tot waanzin 

heb gedreven. Het is fijn dat we een balans hebben gevonden tussen zin en onzin 

en tussen ruimte en betrokkenheid. 

 Jan en Hedwig, veel dank voor jullie aanmoediging en steun. Ik geloof dat 

ik onder andere thuis veel over taal heb geleerd en ben gaan nadenken over de 

‘dingen achter de dingen’. En Jan, het is leuk dat ik er door jouw hulp 

achtergekomen ben dat neerlandici en juristen meer raakvakken hebben dan ik 

dacht. 

 Tot slot is het risico van zo’n lijst natuurlijk niet alleen dat zij te lang is. 

Mijn dank gaat dan ook zeker niet minder uit naar alle vrienden, kennissen en 

collega’s die me het leven aangenaam hebben gemaakt tijdens een borrel, potje 

voetbal of andere zinloze maar geweldig leuke activiteit. Zonder jullie zou het 

boek er niet gekomen zijn. 

 

Michiel Duchateau 

Groningen, november 2013 

 



 

Grondslagen van de EU 

 

De subreeks Grondslagen van de EU van deze dissertatieserie is gericht op de 

constitutionele bestudering van de Europese Unie. Deze bestudering is dringend 

gewenst omdat de Unie steeds nadrukkelijker rechtstreeks eenzijdig ingrijpt in 

de levens van burgers. Daardoor moet zij steeds beter antwoord kunnen geven 

op vragen naar bijvoorbeeld haar al dan niet democratische legitimiteit, of zij 

voldoet aan de eisen die doorgaans aan rechtsstaten worden gesteld en welke 

constitutionele verhouding zij tot de lidstaten heeft. Het is dit type vragen 

waarop deze subreeks met name gericht is. 

 De eerste bijdragen die in de subreeks verwacht worden komen voort uit het 

project Grondslagen van de Europese Unie, dat een drietal dissertaties omvat. 

Het project onderzoekt op welke conceptuele basis de Europese Unie als 

constitutioneel project gefundeerd is en gelegitimeerd kan worden. Die 

conceptuele basis is verre van duidelijk. De staten die lid zijn van de Unie 

voeren de grondslag van hun rechtsstelsels zelf doorgaans terug op een concept 

dat sinds de late zestiende eeuw het Europese constitutionele denken in 

belangrijke mate beheerst: soevereiniteit. Volgens veel commentatoren heeft dit 

concept evenwel aan verklarende werking ingeboet, omdat de lidstaten steeds 

meer aangelegenheden in Europees verband regelen.  

 In vertogen waarin de relevantie van soevereiniteit voor het Europese 

integratieproces ter discussie wordt gesteld, wordt ook vaak verwezen naar de 

rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Volgens dit Hof vloeien de 

Europese Verdragen voort uit een autonome bron. Wat aan deze autonomie ten 

grondslag ligt en hoe zij kan worden gelegitimeerd, is echter evengoed 

omstreden. 

 Volgens sommigen is het geen probleem dat er boven de Europese Unie een 

constitutionele mist hangt. De Unie zou als post-Westfaalse ordening 

bijvoorbeeld geen behoefte hebben aan een eenduidige grondslag. Of de Unie 

zou juist een pluralistische ordening zijn die een (heterarchische) 

netwerkstructuur heeft en meerdere, elkaar uitsluitende 

soevereiniteitsaanspraken naast elkaar kan verdragen. Dit kan echter niet 

iedereen bevredigen. Het onderzoeksproject Grondslagen van de Europese Unie 

stelt op verschillende manieren de vraag centraal in hoeverre met de Europese 

Unie een werkelijk nieuw fenomeen in het constitutionele recht verschenen is en 

wat de fundering en legitimering van dat fenomeen is.  
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

 

1. De functie van het Europees Parlement 

Als het Nederlandse parlement het Nederlandse volk vertegenwoordigt, en het 

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

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

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

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

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

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

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

kan worden aangewezen. 

 Er zijn verschillende aanleidingen om dit vraagstuk aan nader onderzoek te 

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

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

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

worden gewezen op de structureel lage opkomst voor Europese 

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voorheen, zodat de vraag gerechtvaardigd is of het ook dezelfde 

vertegenwoordigende rol als die parlementen vervult of kan vervullen. 

 Vergelijkingen tussen nationale parlementen en het Europees Parlement zijn 

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

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

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

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

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

samen met de zeer verschillende staats- en regeringsvormen waarin de 

verschillende parlementen functioneren. Het maakt voor de staatsrechtelijke 

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

parlementair of presidentieel stelsel functioneert. Veel groter lijkt het verschil 

bovendien te zijn tussen de constellaties waarin de nationale parlementen 

enerzijds functioneren en die waarin het Europees Parlement anderzijds 

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

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

leven is geroepen om een aantal min of meer specifiek omschreven 

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

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

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

enkele wijze gehouden dezelfde staatsrechtelijke structuren te hanteren als haar 

lidstaten doen.  

 Het Europees Parlement krijgt sinds de jaren 1970 evenwel steeds meer 

bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met die van veel nationale parlementen. 

Men denke hierbij bijvoorbeeld aan het budgetrecht of aan steeds toenemende 

wetgevingsbevoegdheden. Sinds 1979 wordt het Parlement bovendien 

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

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parlement een vertegenwoordigende functie heeft of kan vervullen die min of 

meer gemodelleerd is naar een democratietheorie die in veel lidstaten wordt 

gehanteerd. 

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

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

precies vertegenwoordigt en wat de consequenties zijn van het ontbreken van 

zo’n volk.
10

 Is het bijvoorbeeld vreemd dat het bij gewone meerderheid besluit, 

waardoor onder meer in Duitsland gekozen Europarlementariërs in Malta 

gekozen Europarlementariërs kunnen overstemmen? Of dat in Nederland 

stemmende burgers niet op een zich in Frankrijk kandiderende 

Europarlementariër kunnen stemmen? Of dat in Nederland stemmende burgers 

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

verschillende Europarlementariërs juist wel hetzelfde stemgewicht in het EP 

hebben?  

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

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

namelijk veel weg van Duits federalisme.
11

 Überhaupt wordt de Unie steeds 

meer in federale termen geduid.
12

 Het ligt dan ook voor de hand bij de 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gerechtvaardigd de controlebevoegdheden van de Staten-Generaal over Europese 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

worden geduid dat niet één volk vertegenwoordigt, en dus waarschijnlijk 

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

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

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

wel voldoende gelijkenissen vertoont om daarmee op onderdelen zinnig 

vergeleken te kunnen worden. 

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

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

waarom die democratisch gelegitimeerd zijn. Vragen die moeten kunnen worden 

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

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

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

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

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

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

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

bijvoorbeeld Duitsers immers gebonden aan rechtsregels waaraan geen Duitser 

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

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

wetgeving mede is uitgevaardigd door het Duitse parlement? 

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

burgers daadwerkelijk instemmen met het recht.
13

 Wie om die reden niet in 

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

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

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

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

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

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

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

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

wordt en beschouwt het Europees Parlement in dat licht.
14

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

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

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

is overvloedig.
15

 Uiteraard bestaat er ook veel literatuur over de combinaties van 

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

echter nog geen uitgebreid conceptueel-juridisch onderzoek naar de 

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

Kiiver en Davor Jančić hebben zich bijvoorbeeld wel bezig gehouden met 

parlementaire controle op de Europese Unie, maar hebben zich geconcentreerd 

op nationale parlementen.
16

 Flora Goudappel heeft wel de Europese dimensie 

bestudeerd, maar heeft zich voornamelijk geconcentreerd op federale 

controlestructuren en niet zozeer op het Europees Parlement.
17

  

 Meer in zijn algemeenheid is er überhaupt veel geschreven over de 

Europese Unie, soevereiniteit, federalisme en democratische legitimatie, maar 

zelden op een wijze die al deze begrippen combineert.
18

 Ook geldt voor veel 

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

 Of dat 

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

afvraagt hoe die werkzaamheden zich verhouden tot democratietheorieën of -

concepten.
20

 Veel van de literatuur over de Europese Unie is bovendien 

simpelweg achterhaald.
21

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

Accountability Beyond Borders (diss. Utrecht): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bijvoorbeeld een nationaal-staatsrechtelijk onderwerp. Juist ook vanwege de 

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

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

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

lidvolkeren in dat verband tot de Unie hebben. 

 

2. Vraagstelling 

Dit onderzoek probeert de democratische rol van het Europees Parlement te 

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

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

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

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

positie van het huidige Parlement geduid moet worden. Daarbij wordt 

aangenomen dat rechtstreeks gekozen organen slechts onder bepaalde 

voorwaarden geacht kunnen worden het recht democratisch te legitimeren. 

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

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

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

hebben.
22

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

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

onderzoeken. Een dergelijke onderzoeksvraag zou de omvang van dit onderzoek 

echter te veel vergroten.  

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

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

concept volkssoevereiniteit. Het is uiteraard onmogelijk iets zinnigs te zeggen 

over democratie of een democratische rol zonder daarbij een democratieconcept 

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

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

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

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

rechtsnorm dat met democratie volkssoevereiniteit wordt bedoeld.
23

 Geen enkel 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

geniet zij brede acceptatie in het staatsrecht en wordt zij daadwerkelijk 

gehandhaafd. Duitse ministers waren en zijn volgens het Duitse 

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) bijvoorbeeld simpelweg niet bevoegd mee 

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

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

 En 

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

volgt. De soevereiniteit van het volk inspireert verschillende constitutionele 

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

rechtspraak van het Europese Hof van Justitie over voorrang en directe 

werking.
25

 Hoewel volkssoevereiniteit dus wellicht, net als andere 

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

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

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

begrijpen.  

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

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

rechtsnormen en legitimatietheorieën zijn überhaupt tijd- en plaatsgebonden. Dit 

geldt uiteraard ook voor een abstracte legitimatietheorie als volkssoevereiniteit. 

De concrete en handhaafbare rechtsnormen die het BVerfG bijvoorbeeld aan het 

concept verbindt worden zowel binnen als buiten Duitsland nogal bekritiseerd. 

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

vraag of soevereiniteit deelbaar is of niet.  

 Wel lijkt er echter enige overeenstemming te bestaan over de grondtrekken 

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

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

op zekere hoogte moet zorgen voor het geordend maatschappelijk samenleven 

van burgers.
26

 Bij voorkeur lijkt dat op democratische wijze te moeten gebeuren 

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

Dat volkssoevereiniteit eisen stelt aan de inrichting van de rechtsorde lijkt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

duidelijk. 

 Dit onderzoek vertrekt vanuit de vooronderstelling dat volkssoevereiniteit 

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

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

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

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

rechtsorde en de soevereiniteit in de rechtsorde.
27

 Met het eerste wordt de 

metajuridische bevoegdheid tot grondwetschepping en -wijziging bedoeld, 

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

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

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

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

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

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

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

verschillende behandelde rechtssystemen en juridische modellen wordt 

vergemakkelijkt. 

 Als uitgangspunt wordt de volgende werkdefinitie gehanteerd: 

Volkssoevereiniteit is die democratietheorie, die een rechtsorde slechts dan als 

democratisch beschouwt als het volk haar zelf in gelijke vrijheid heeft 

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

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

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

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

 

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

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

representatie had.
29

 Hij verbindt daaraan de gedachte dat het zien van de 

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

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

 

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

kunnen schrijven en iemand dat dus zal moeten doen. 

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

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

soevereine volk. Er gaan immers weliswaar allerlei feitelijke handelingen vooraf 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

Grundgesetzes. Eine verfassungstheoretische Rekonstruktion. Tübingen: Mohr Siebeck 

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

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

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

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

van de rechtsorde is de rechtshandeling waarop al die feitelijke handelingen 

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

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

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

worden dat soevereiniteit over de rechtsorde en soevereiniteit in de rechtsorde 

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

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

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

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

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

bezien wie er soeverein over de rechtsorde is.  

 De hierboven gegeven werkdefinitie, en het in de verschillende 

hoofdstukken van dit proefschrift uit te werken volkssoevereiniteitsconcept sluit, 

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

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

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

bij hun reflecties op volkssoevereiniteit aansloten bij eigentijdse constitutionele 

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

bedoeld met het concept volkssoevereiniteit.
31

 Hiermee staat dit boek in de 

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

  

 De vraagstelling is, met dit alles in het achterhoofd, als volgt geformuleerd: 

 

In hoeverre draagt het Europees Parlement volgens het concept 

volkssoevereiniteit bij aan de democratische legitimatie van het recht van de 

Europese Unie? 

 

Deze onderzoeksvraag wordt hoofdzakelijk vanuit twee invalshoeken benaderd, 

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

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

grondwetschepping daarbij van centraal belang wordt geacht. Vooralsnog wordt 

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

soeverein is en wie er zoal tot dat volk behoren.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

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

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

verschillende (soevereine) volkeren in één constitutioneel verband klassiek 

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

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

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

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

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

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

 

3. Opzet, afbakening en methode 

3.1 Conceptueel-theoretisch onderzoek in twee delen 

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

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

bestaande noodzaak tot verantwoording of uitleg daarvan. Aangezien er genoeg 

bijdragen over dit onderwerp zijn verschenen wordt hier aan dat debat 

voorbijgegaan en worden simpelweg de belangrijkste onderzoekskeuzes 

toegelicht.
33

  

 Dit onderzoek is conceptueel-theoretisch van aard en bevindt zich 

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

de theoretische relatie is die bestaat tussen een gehanteerd concept 

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

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

rol moet worden geduid als daarvoor volkssoevereiniteit als uitgangspunt wordt 

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

democratisch en coherent Europees constitutioneel bestel door een kader te 

bieden waarbinnen onderlegde keuzes voor de ontwikkeling van de Europese 

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

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

recht dat betrekking heeft op verschillende parlementen en een voornamelijk 

rechtstheoretisch deel. Het eerste deel bestudeert de staatsrechtelijke positie van 

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

referentiekader opbouwen dat behulpzaam is bij het duiden van de 

vertegenwoordigende positie van het EP. 

 Het tweede deel onderzoekt de resultaten van het positiefrechtelijke deel op 

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

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

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

Bovendien wordt in het tweede deel onderzocht welke theoretische 

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

Daarmee kunnen aan het einde van dat deel enkele theoretische modellen 

gepresenteerd worden, inclusief de juridische en metajuridische voorwaarden en 

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

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

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

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

Europees Parlement vanuit de invalshoek van volkssoevereiniteit te duiden en te 

bezien welke gevolgen die juridische plaatsbepaling heeft.  

 

3.2 Deel I: rechtsvergelijking 

3.2.1 Meerwaarde 

Het eerste, positiefrechtelijke deel van het onderzoek is zoals gezegd 

rechtsvergelijkend van aard. Daarin wordt eerst het Europees Parlement 

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

verwachting is daarbij dat de bevoegdheden die de bestudeerde parlementen 

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

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

hand aan te nemen dat de volksvertegenwoordiging een zeer centrale plaats 

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

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

het lastig is de relatie tussen volkssoevereiniteit en volksvertegenwoordiging te 

leggen wordt nagegaan welke vragen er rijzen en welke mogelijke antwoorden 

daarop gegeven kunnen worden. 

 De verschillende rechtsstelsels worden zoveel mogelijk beschreven zoals ze 

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

bedoeling is bestaande rechtsstructuren of juridische redeneringen tot inspiratie 

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

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

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

eenduidige beschrijving van het rechtsstelsel niet mogelijk is omdat er over 

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

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

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

ingegrepen bij de weergave van de verschillende rechtsstelsels. Teneinde het 

Europees Parlement uiteindelijk te kunnen spiegelen aan de Duitse Bondsdag en 

het Amerikaanse Congres, zijn de hoofdstukken over die parlementen in 

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

overeenkomsten en verschillen te herkennen. 

 

3.2.2 Landenkeuze 

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

Congres heeft voornamelijk twee redenen.
34

 De eerste reden is dat beide landen 

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

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

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

Duitse Keizerrijk hebben zeer hoogwaardige debatten over het wezen van 

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

over federalisme en volksvertegenwoordiging geleerd worden. Juist ook ten 

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

generis en confederaal noch unitair is. 

 Er is weliswaar veel rechtsvergelijkende literatuur beschikbaar waarin 

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

literatuur die de Europese Unie beziet vanuit het oogpunt van zowel 

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

voorzien wordt door bestaande literatuur te combineren. De 

vertegenwoordigende positie van het Europees Parlement kan niet begrepen 

worden wanneer die eendimensionaal vanuit een democratisch perspectief wordt 

bestudeerd.  

 Een tweede hoofdreden om het Europees Parlement met de parlementen van 

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

overeenkomen met die van veel nationale parlementen. De Europese Unie 

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

rechtstreeks overheidsgezag uit over burgers. Het EP legitimeert dit gezag 

democratisch door rechtstreeks door burgers gekozen te zijn en sterke 

controlerende en medewetgevende bevoegdheden te hebben. Geen enkel ander 

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

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

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

internationale parlementaire organen weinig vruchtbaar lijkt.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

3.3.1 Volkssoevereiniteit als concept 

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

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

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

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

de vertegenwoordigende rol van het Europees Parlement. Met de 

rechtsvergelijking van het eerste deel kan de consistentie tussen de geldende 

legitimatietheorie (volkssoevereiniteit) en positie van het parlement wel 

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

algemene uitspraken worden gedaan. Niet alle rechtsstelsels kennen immers 

dezelfde legitimatiedoctrine. Sterker nog, volkssoevereiniteit zou in ieder 

rechtsstelsel wel eens een verschillende betekenis kunnen hebben. Daarom 

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

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

een meer algemeen volkssoevereiniteitsconcept en meer algemene 

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

de positie van het Europees Parlement. 

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

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

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

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

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

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

achterhalen wat auteurs zoal bedoelen als zij het over respectievelijk 

volkssoevereiniteit en (con)federalisme hebben.  

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

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

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

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

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

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

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

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

genomen waarlangs de positie van het Europees Parlement wordt gelegd. 

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

gemaakt die volkssoevereiniteit of aanverwante onderwerpen specifiek tot 

onderwerp hebben.
35

 Hiermee is een volkssoevereiniteitsconcept 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

bredere consensus vertegenwoordigt. Een dergelijke invulling van het concept is 

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

Parlement zich tot elkaar verhouden. 

 Een tweede punt is hier dat het hoofdstuk over volkssoevereiniteit de 

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

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

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

helemaal niet het geval hoeft te zijn.
36

 Een reconstructie langs historische lijn 

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

verschillen en niet werkelijk een verdere ontwikkeling van hetzelfde concept 

vertegenwoordigen.  

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

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

Westerman en Hoogers, uitdrukkelijk aangetekend dat de auteurs worden 

behandeld alsof ze in dezelfde traditie staan.
37

 Daarmee is het wellicht zo dat de 

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

inzicht worden verkregen in de ‘conceptuele ontwikkelingsgang’ van 

volkssoevereiniteit als legitimatietheorie.
38

  

 

3.3.2 Volkssoevereiniteit en (con)federalisme 

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

dezelfde onderzoeksmethode te volgen als ten aanzien van volkssoevereiniteit. 

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

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

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

variaties tussen verschillende auteurs zijn erg groot en lopen onderling sterk 

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

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

dat federalisme het perfecte midden houdt tussen unitarisme en 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

 Bovendien is, net als overigens met volkssoevereiniteit het 

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

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

bespreken. 

 Raadpleging van de literatuur die federalisme en soevereiniteit specifiek tot 

onderwerp heeft en inventarisatie van de verschillende auteurs op hoofdlijnen 

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

zijn.
40

 En dat juist die verschillende tradities zeer interessant zijn omdat ze 

verschillende manieren van constitutionele samenwerking tussen volkeren laten 

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

te beschrijven waarin de verschillende auteurs kunnen worden ingedeeld.  

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

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

modellen die bij de verschillende tradities horen op hun innerlijke consistentie 

en overtuigingskracht beoordeeld. Een belangrijk onderdeel van de 

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

driehoeksverhouding volkssoevereiniteit – volksvertegenwoordiging – 

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

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

Daarom leidt alleen al de combinatie van het hoofdstuk over volkssoevereiniteit 

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

 

3.4 Toepassing op het Europees Parlement 

In het concluderend hoofdstuk worden de inzichten die in de verschillende 

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

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

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

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

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

niet zo dat er geen theoretische ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de 

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

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

Theories of federalism, a reader, New York: Palrave Macmillan 2005. 
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interessant de verschillen en overeenkomsten te bestuderen.
41

 Het doel van het 

hoofdstuk is uiteraard het geven van een antwoord op de centrale 

onderzoeksvraag van dit proefschrift. Daarom wordt van de verschillende 

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

Europees Parlement begrijpen als een vertegenwoordigend orgaan dat het 

Unierecht van democratische legitimatie kan voorzien. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

p. 47-79. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL I 



 

 

 

 



 

Hoofdstuk 2 

Het Europees Parlement als 

vertegenwoordigend orgaan 

 

1. Inleiding 

Het positiefrechtelijke deel van dit onderzoek begint met een beschouwing van 

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

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

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

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

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

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

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

 Dit hoofdstuk beschrijft de vertegenwoordigende positie van het EP in drie 

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

omdat een specifieke constitutionele ordening vaak alleen goed te begrijpen is 

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

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

Bang’ tot stand is gekomen.
1 

Juist omdat de huidige Unie stapje voor stapje is 

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

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

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

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

belang zijn voor het EP.
2
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

geleid tot een omvattende Europese politieke samenwerkingsvorm. Deze initiatieven 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vertegenwoordigende positie is van het Europees Parlement. Omdat een 

vooronderstelling van dit onderzoek is dat de federale of verticale verhoudingen 

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

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

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

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

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

volksvertegenwoordigende positie van het Europees Parlement. Hier komt de 

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

bevoegdheden het Parlement namens wie het Unierecht kan legitimeren. Daarbij 

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

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

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

legitimatie van die beslissingen. 

 

2. De wording van een constitutioneel systeem 

2.1 De oprichtingsverdragen 

Sinds het mislukken van de Europese Defensiegemeenschap en de Europese 

Politieke Gemeenschap, verloopt de Europese integratie steeds langs de lijnen 

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

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

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

geschiedenis een ‘hybride’ karakter te hebben gehad.
5
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

huidige debat over constitutioneel pluralisme vooral spreekt van heterarchie en 

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

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

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

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

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

wat politicologische theoretische strijd. Daarbij zijn de geijkte stromingen het 

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

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

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

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

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

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

kunnen tezamen worden gezien als de oprichtingsverdragen. Vernieuwend aan 

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

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

organisatie opgericht, waarin voor de lidstaten bindende besluiten konden 

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

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

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

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

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

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

bijvoorbeeld geen wetgevende functie.
7
 Juridische controle over de instellingen 

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

rechtsmacht had over onder het verdrag spelende geschillen. 

 De minder nieuwe, intergouvernementele kant van de EGKS werd gevormd 

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

Autoriteit en ondanks het feit dat de Raad slechts adviserende bevoegdheden 

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

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

praktijk intergouvernementeler was dan zij op papier was. 

 De institutionele structuur van het vervolgens opgerichte Euratom en de 

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

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

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

 

Bovendien kregen de nieuwe Gemeenschappen net als de EGKS een 

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

oorspronkelijke Vergadering bestond uit afgezanten van de nationale parlementen, 

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

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

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

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

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

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

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

117. 



22  HET EP ALS TRANSNATIONALE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 

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

EEG en Euratom er feitelijk echter gewoon bij.
11

  

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

Vergadering. De Commissie kreeg daarbij het exclusieve recht van 

wetgevingsinitiatief, terwijl de Vergadering slechts een beperkt adviesrecht 

kreeg.
12

 De Raad zou evenwel het belangrijkste wetgevende orgaan worden en 

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

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

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

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

supranationaler worden.
13

  

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

hebben gehad die sommigen ervan hoopten.
14

 Wel heeft zij in ieder geval, 

samen met de twee andere oprichtingsverdragen, een blauwdruk geleverd voor 

vergaande Europese samenwerking in een tijd waarin de Europese verhoudingen 

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

verschillende elkaar opvolgende Europese verdragen bestudeerd worden. 

Naarmate de verdragen dichter bij het heden liggen vertonen ze weliswaar 

grotere verschillen met het oprichtingsverdragen, maar op hoofdlijnen zijn nog 

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

elkaar staan. 

 

2.2 Institutionele herschikking en nadere duiding van de verticale verhoudingen 

De inhoudelijke betekenis van veel bepalingen van de oprichtingsverdragen 

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

vertegenwoordigen een periode waarin zowel de ‘verticale’ als institutionele 

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

deden zich daarbij ontwikkelingen voor die de verdragssluiters ongetwijfeld niet 

meteen voorzien hadden. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

doordat door het Fusieverdrag de instellingen ook formeel zouden worden 

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

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

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

effecten hebben volgens Gilbert en Dinan echter niet noemenswaardig plaatsgevonden. 

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

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

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

leer van de autonome rechtsorde.
15

 Kern van de twee arresten en de daarop 

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

een rechtstreekse juridische relatie heeft met zowel de lidstaten als hun 

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

zelfstandig rechtsstelsel, dat voor zijn handhaving weliswaar van de lidstaten 

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

 Daarmee 

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

overeenkomsten met federaal recht te hebben vertoond. In plaats van 

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

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

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

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

rechtstreeks kon binden.
17

 

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

oordeelde het Duitse Bundesverfassungsgericht expliciet dat de EEG weliswaar 

een bijzondere internationale samenwerkingsvorm is, maar zij de Duitse 

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

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

grondrechten niet zou schenden.
18

 Deze jurisprudentie benaderde het Europese 

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

‘democratiedoctrine’ zou kunnen worden genoemd.
19

 Bovendien was het Duitse 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constitutie.
20

 

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

omdat een aantal institutionele botsingen ervoor zorgde dat het institutionele 

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

‘supranationaler’ worden van de Gemeenschappen minder vanzelf ging dan 

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

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

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

 De legestoelscrisis ontstond als resultaat van de combinatie van benodigde 

besluitvorming over de financiering van het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid, de wens van de Commissie budgettaire bevoegdheden aan de 

Vergadering te geven en de aanstaande mogelijkheid van besluitvorming bij 

gekwalificeerde meerderheid in de Raad.
21

 Nadat de Commissie de 

verschillende voorstellen tot één voorstel had gemaakt, weigerde Frankrijk 

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

Commissie redelijke besluitvorming onmogelijk had gemaakt. De ‘oplossing’ 

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

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

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

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

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

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

zonder unanimiteit niet besloten kan worden.
22

  

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

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

regering.
23

 Hoewel de juridische status van het Compromis onduidelijk is, werd 

feitelijk de unanimiteitsregel hersteld voordat die goed en wel juridisch was 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

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

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

decennialang bepalend geweest voor de werkwijze van de Raad.
24

 

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

Vergadering werden uiteindelijk gefaseerd ingevoegd tussen 1970 en 1975, 

tijdens de eerste grote inhoudelijk hervorming van de verdragen.
25

 Daarmee 

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

ten aanzien van het beleid van de Gemeenschappen.
26

 Een tweede, 

intergouvernementelere hervorming was de instelling van de Europese Politieke 

Samenwerking (EPS).
27

 De ministers van Buitenlandse Zaken zouden twee keer 

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

Commissie geraadpleegd worden voor zover er economische aspecten aan de 

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

 

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

Europese Raad. Economische malaise en de daardoor toegenomen nationale-

belangenbehartiging hadden duidelijk gemaakt dat regelmatige bijeenkomsten 

van staatshoofden en regeringsleiders voor het doorhakken van knopen 

noodzakelijk waren.
29

 Daarom werd in 1974 besloten dat zij elkaar voortaan, 

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

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

geïnstitutionaliseerd zodat hij geen formele besluiten kon nemen. Hij was 

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

van de Commissie gerespecteerd zou worden.
30

  

 Politiek gezien werden deze ontwikkelingen evenwel gezien als een 

gewichtige versterking van de intergouvernementele kant van de 

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

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

Vergadering door middel van rechtstreekse verkiezingen zou worden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 De rechtstreekse 

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

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

democratisering van de Gemeenschappen. 

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

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

de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel 

van rechtstreekse algemene verkiezingen’ vastgesteld.
32

 Er werd daarbij geen 

uniforme verkiezingswijze vastgesteld. De onderhandelingen over de eerste 

verkiezingsdatum en over de vaststelling van de verkiezingsdagen waren al 

moeizaam genoeg geweest.
33

 Uiteindelijk vonden de eerste rechtstreeks 

verkiezingen pas in 1979 plaats.  

 Rechtstreekse verkiezingen betekenden overigens niet dat de 

Gemeenschappen een parlementair stelsel zouden krijgen. De zittingstermijn 

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

de Commissie samengesteld zou worden op basis van de Europese 

verkiezingsuitslag. Wat zijn juridische positie betreft is het Europees Parlement 

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

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

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

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

beleid af te dwingen.
34

 

 Desondanks leek het Parlement zich gesterkt te voelen door zijn directe 

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

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

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

afrekening van 1982.
35

 Vanaf 1981 stemde het over iedere nieuwe Commissie 

alsof het de bevoegdheid zou hebben haar met een vertrouwensvotum tot 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nietigheid van de betreffende rechtshandeling tot gevolg heeft.
36

 In reactie 

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

een voorstel kon worden uitgesteld totdat de Commissie een positie had 

ingenomen over door het Parlement voorgestelde amendementen.
37

 Het 

gebruikte de enkele mogelijkheid van vertraging van de procedure dus als 

pressiemiddel om zijn zin te krijgen. 

 

2.3 Institutionele hervormingen 

De Europese Unie en het Europees Parlement hebben uiteindelijk hun huidige 

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

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

(VvL).
38

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

Akte, markeert een keerpunt in de Europese integratiegeschiedenis, omdat 

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

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

bijzondere betekenis omdat het daarbij voor het eerst formele medewetgevende 

bevoegdheden kreeg. De ontwikkelingen sindsdien borduren in belangrijke mate 

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

verdragswijziging, maar bijvoorbeeld ook voor de ontwikkeling van de 

rechtspraak van het Duitse Bundesverfassungsgericht. 

 De Europese Akte kan voornamelijk worden gezien als opmaat naar het 

Verdrag van Maastricht omdat het wel een aantal institutionele wijzigingen 

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

volgens hetwelk de volkeren door tussenkomst van een representatieve vergadering aan 

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

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

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

verschillende aanvullende verdragen van voornamelijk financiële aard gesloten zijn. 

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

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

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

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

 Net zo zou de Raad 

veel vaker bij gekwalificeerde meerderheid gaan besluiten en werd het 

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

steeds beperkt tot economische samenwerking.
40

 Verder werd een aantal 

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

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

 

 Fundamentele wijzigingen traden vooral op bij het Verdrag van Maastricht. 

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

buiten het louter economische terrein samengewerkt zou gaan worden. Hoewel 

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

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

Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) omgedoopte 

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

derde.
42

 Bovendien werd voorzien in nadere monetaire samenwerking, die 

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

Gemeenschapsbeleidsterreinen behoorlijk uitgebreid.
43

 De juridische relatie 

tussen burgers en de Unie werd geformaliseerd in het nieuwe Europese 

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

bezit.
44

 Hoewel dit burgerschap het nationale burgerschap slechts zou aanvullen 

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

Europese Unie als zodanig burgers als rechtssubjecten heeft.
45

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

subsidiariteitsbeginsel van toepassing verklaard op alle 

Gemeenschapshandelingen die niet vielen onder een exclusieve bevoegdheid.
46

 

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

vormen van samenwerking.
47

 Pogingen om de intergouvernementele visie 

definitief te verbinden met de supranationale mislukten uiteindelijk. Hoewel 

daartoe wel pogingen zijn ondernomen, bleek het onmogelijk overeenstemming 

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

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

 

 In institutioneel opzicht werd vooral de Gemeenschap supranationaler, 

aangezien de tweede en derde pijler strikt intergouvernementeel georganiseerd 

waren.
49

 De termijn van de Commissie werd gelijkgetrokken met die van het 

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

 

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

doen, het instemmingsrecht met betrekking tot sommige internationale 

overeenkomsten en werd op een aantal terreinen de medebeslissingsprocedure 

ingevoerd.
51

 Dit betekende dat het Parlement voor het eerst volledige 

medewetgevende bevoegdheden kreeg. In lijn hiermee kunnen ook de beperkte 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

lidstaten zagen het als beperking van het mogelijke Gemeenschapshandelen omdat het 

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

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

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

zaken beter gezamenlijk dan afzonderlijk geregeld kunnen worden. Als juridische 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 De Raad zou tot slot meer bij 

gekwalificeerde meerderheid gaan besluiten, zodat ook langs die lijn de 

lidstatelijke zelfbeschikkingsbevoegdheid werd ingeperkt.
53

  

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

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

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

samenwerking te versterken, maar noodzaakte ook tot institutionele 

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

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

plaats daarvan werd afgesproken over vijf jaar een nieuwe Intergouvernementele 

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

oplossen.
54

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

aard van de Europese samenwerking beslissend veranderde. De verschillende 

wijzigingen versterkten de bovennationale besluitvorming en lieten zien dat de 

Unie de louter economische samenwerking was ontstegen. Achteraf gezien hoeft 

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

diegenen die meenden dat de lidstatelijke soevereiniteit gewaarborgd moet 

blijven. 

 Vooral het Maastricht-Urteil van het Duitse Bundesverfassungsgericht is in 

dat verband zeer bekend.
55

 In het arrest, waarin de vraag voorlag of het Verdrag 

van Maastricht grondwettig was in Duitsland, ontkende het BVerfG ten 

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lissabon-Urteil in de ontwikkelingslijn van de jurisprudentie van het 

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

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

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

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

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

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

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

dat het in Duitsland geldende Demokratieprinzip geen ‘leeg toerekeningsbegrip’ 

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

 

 Hoewel het BVerfG de primaire bevoegdheid tot interpretatie van het 

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

over de grondwettigheid en verdragsconformiteit van Europese besluiten. Het 

achtte zichzelf bevoegd desnoods Europese besluiten in Duitsland onverbindend 

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

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

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

Damocles boven verdergaande Europeanisering te hangen, omdat onduidelijk 

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

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

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

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

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

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

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

institutionele hervormingen ten behoeve van een sterk uitgebreide Unie ten zijn 

geweest.
57

 De werkmethode van de conferenties was sinds Maastricht in die zin 

vernieuwd dat nu ook vertegenwoordigers van het Europees Parlement enige 

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

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

  

 Inhoudelijk was het Verdrag van Amsterdam ook lang niet zo vernieuwend 

als sommigen hadden gehoopt.
59

 Voor de verticale verhoudingen leek de meest 

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

derde pijler te zijn.
60

 Een deel van de lidstaten kon in het kader daarvan de 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Daarmee 

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

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

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

bepaling die het onder omstandigheden mogelijk maakte lidstaten te schorsen 

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

 Tot slot werd het 

politieke karakter van de Unie onderstreept doordat zijn politieke waarden 

werden neergelegd in het EU-Verdrag.
63

 

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

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

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

terreinen waarop de Raad voortaan bij gekwalificeerde meerderheid zou 

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

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

 

Ten aanzien van het GBVB werd wel een Hoge Vertegenwoordiger met 

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

codificatie van een reeds bestaande praktijk.
65

 Het Parlement lijkt daarmee de 

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

Het kreeg meer inspraak doordat de samenwerkingsprocedure, waarin het 

uiteindelijk geen vetorecht had, vrijwel geheel werd afgeschaft en werd 

vervangen door de iets aangepaste medebeslissingsprocedure.
66

 Daarnaast kreeg 

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

van de Commissie.
67

  

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

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

Intergouvernementele Conferentie bijeengeroepen. Deze Conferentie, die zou 

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

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

en waren de verticale verhoudingen even uit beeld.
69

 

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

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

waarop deze procedure van toepassing was uitgebreid.
70

 Daarnaast werd de 

Commissie net genoeg hervormd om de om de aanstaande toetredingen te 

kunnen verwerken, terwijl nadere hervormingen in de toekomst vereist zouden 

blijven.
71

 Overeengekomen werd dat zij één lid per lidstaat zou kennen zolang 

dat aantal niet groter was dan zevenentwintig.
72

 Om dit geheel werkzaam te 

houden werden de bevoegdheden van de Commissievoorzitter uitgebreid en zou 

hij voortaan, met instemming van het Parlement, bij gekwalificeerde 

meerderheid door de Raad worden benoemd.
73

 

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

geslaagd het institutionele kader definitief vorm te geven of de definitieve 

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

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

 Deze poging zou 

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

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

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

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

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

formeel zou hebben opgeheven en zichzelf daarvoor de plaats zou hebben 

gesteld.
75

 Daarnaast springt uiteraard het al dan niet symbolische 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van het Unierecht hebben gecodificeerd.
76

 De door het verdrag voorgestelde 

wijzigingen zijn uiteindelijk grotendeels alsnog doorgevoerd door het VvL. 

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

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

overgenomen.
77

 Het proces dat bij de Europese Akte begon lijkt daarmee 

voorlopig afgesloten te zijn, zodat een nieuwe institutionele verdragswijziging 

op korte termijn niet noodzakelijk lijkt.
78

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

omvat.
79

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

verduidelijking, formalisering en codificatie. De nationale parlementen hebben 

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

namelijk het houden van toezicht op de subsidiariteit van Europese 

voorstellen.
80

 Een ander voorbeeld is de formalisering van het eenzijdige 

uittredingsrecht van lidstaten, waarvan niet duidelijk was in hoeverre het 

bestond.
81

 Opvallend afwezig is in dit verband overigens de voorrangsregel, die 

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

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

twistpunt over de verticale verhoudingen niet opgelost. Rood concludeert dan 

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

 

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

democratisering en slagvaardigheid. Naast de al genoemde formalisering van de 

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

burgerinitiatief geschapen en is de rol van het Europees Parlement opnieuw 

versterkt.
83

 De medebeslissingsprocedure, die ‘gewone wetgevingsprocedure’ is 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

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

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

(rechtstreeks) laten informeren over Europese zaken. Zie hierover nader art. 12 VEU, 

L.A.J. Senden & T.A.J.A. Vandamme, ‘Het Verdrag van Lissabon en het Europese 

mandaat van nationale parlementen’, SEW 2009, nr. 1, p. 21-27 en R. Barents, Het 

Verdrag van Lissabon. Achtergronden en commentaar, Deventer: Kluwer 2008, p. 398. 
81  Voor het VvL was er vooral onenigheid over het al dan niet bestaan van dit recht. Van 

Ooik, ‘Het Verdrag van Lissabon’, p. 38-39 en J.C. Piris, The Lisbon Treaty. A Legal and 

Political Analysis. Cambridge etc.: Cambridge University Press 2010, p. 109-111. 

Tegenwoordig is de vraag vooral of de verdragsbepaling erover constitutief, declaratoir 

of regelend is. Met regelend wordt dan bedoeld dat de bepaling vooral bedoeld is om het 

gebruik van het recht op uittreding te kanaliseren. 
82  J.Q.Th. Rood, ‘De EU na het Verdrag van Lissabon: naar een nieuw politiek en 

institutioneel evenwicht?’, SEW 2008, nr. 4, p. 135. 
83  Het burgerinitiatief is in essentie een uitgebreid petitierecht. Opvallend is dat 

Unieburgers daarbij formeel niet om ‘minder’ Europa kunnen vragen. Het is evenwel 

moeilijk voorstelbaar dat de Commissie een dergelijk verzoek op formele gronden zou 

afwijzen. Zou het dat wel doen, dan zou het burgerinitiatief het petitierecht van burgers 

juist hebben verkleind door barrières op te werpen die er eerst niet waren. De Commissie 

was eerder weliswaar niet gehouden op burgerinitiatieven in te gaan, maar zou die 

 



36  HET EP ALS TRANSNATIONALE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 

gaan heten, geldt sinds het VvL als hoofdregel en is dus vaker van toepassing 

geworden. Daarbij is de berekening van wat geldt als een ‘gekwalificeerde 

meerderheid’ in de Raad versimpeld en is die rechtstreekser gekoppeld aan de 

inwonertallen van de lidstaten.
84

 Verder zijn de instellingen van de Unie sterker 

dan voorheen met elkaar verknoopt. Zo is de Hoge Vertegenwoordiger sinds het 

VvL zowel mandataris van de Raad als lid en vicevoorzitter van de 

Commissie.
85

 Ook spreekt het EU-verdrag voortaan van de ‘verkiezing’ door het 

Parlement van de Commissievoorzitter en draagt de Europese Raad ‘rekening 

houdend met de verkiezingen voor het Europees Parlement’ een kandidaat 

voor.
86

  

 Een laatste ontwikkeling is dat het Unieburgerschap niet langer 

‘aanvullende’ status heeft, maar ‘naast’ het nationale burgerschap komt.
87

 Of 

deze terminologische wijziging iets wezenlijks verandert in de structuur van het 

Unieburgerschap is niet helemaal duidelijk. Enerzijds zou zij zoveel als een stap 

op weg naar een Europese ‘demos’ kunnen zijn. Anderzijds zou het ook kunnen 

dat er slechts een tekstuele verduidelijking is doorgevoerd.
88

 In ieder geval lijkt 

het VvL stevig rekening gehouden te hebben met de kritiek dat de Unie niet 

democratisch genoeg zou zijn. Het is wellicht niet zonder meer vaststelbaar of 

de Unie ‘democratischer’ is geworden, de verschillende parlementen, waaronder 

het Europees Parlement, hebben hoe dan ook een grotere rol gekregen in de 

Unie. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

initiatieven desondanks moeilijk hebben kunnen negeren. Van Ooik, ‘Het Verdrag van 

Lissanbon’, p. 41. 
84  Van Ooik, ‘Het Verdrag van Lissabon’, p. 39. 
85  Rood, ‘De EU na het Verdrag van Lissabon’, p. 133. 
86  Rood spreekt in dat verband van de ‘parlementarisering’ van de Commissie. Rood, ‘De 

EU na het Verdrag van Lissabon’, p. 135. 
87  De Engelse en Duitse taalversies spraken voorheen van respectievelijk ‘shall 

complement’ en ‘ergänzt’ en nu van ‘shall be additional’ en ‘tritt (…) hinzu’. 
88  Schrauwen lijkt de eerste mening toegedaan te zijn. Volgens haar is de wijziging van 

enkele woorden in deze contact zeer betekenisvol. Kochenov en Plender lijken er, aan de 

andere kant, geen belangrijke verandering in te zien. Wat hun betreft is de wezenlijke 

ontwikkeling van het Unieburgerschap vooral te danken aan het Hof van Justitie. Resp. 

A.A.M. Schrauwen, ‘Naar een waarlijk ‘fundamentele status’? Democratie en Europees 

Burgerschap na het Verdrag van Lissabon’, SEW 2008, nr. 7/8, p. 288-292 en Kochenov 

& Plender, ‘EU Citizenship’, p. 378. Hoe dan ook gaat deze wijziging van het Europees 

burgerschap zij aan zij met de versterking van Europese grondrechten: de Unie wordt 

door het VvL verplicht toe te treden tot het EVRM en het Handvest van de Grondrechten 

is juridisch bindend geworden. Van Ooik, ‘Het Verdrag van Lissabon’, p. 40. 
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3. De betrekkingen tussen de Europese Unie en haar lidstaten 

3.1 Verschillende visies op de aard van de Unie 

De Europese Unie kent een levendig debat over haar politieke en juridische 

verhoudingen, dat wordt ingegeven door verschillende visies op de grondslag 

van het Uniegezag.
89

 Dit heeft gevolgen voor de vertegenwoordigende positie 

van het Europees Parlement omdat een volksvertegenwoordiging en de 

grondslag van het overheidsgezag in democratische stelsels ten zeerste met 

elkaar verbonden zijn. Welke gevolgen dat zijn is echter niet meteen duidelijk. 

Waar het Parlement aan de ene kant voorbestemd lijkt het democratisch 
legitimerende forum van de EU bij uitstek te worden, kan het volgens sommigen 

juist niet de primaire democratische legitimatie van het Unierecht verzorgen. 

Hieronder wordt aan de hand van twee gezichtspunten die voor dit boek van 

bijzondere betekenis zijn geschetst hoe de aard van de Unie samenhangt met de 

doorwerking van het Unierecht in de lidstaten en hoe dat mogelijkerwijs 

samenhangt met haar democratische legitimatie.
90

 

 Volgens art. 1 VEU is de Europese Unie een door de Hoge Verdragsluitende 

Partijen opgerichte organisatie, waaraan de lidstaten bevoegdheden hebben 

toegedeeld teneinde hun gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. Het 

‘basisdocument’ van de EU is dus niet door, of in naam van het aan dat 

document ten grondslag liggende volk tot stand gebracht. In plaats daarvan zijn 

de lidstaten de constituante(n) van de Unie en heeft het document niet de vorm 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

89  In 2006 meldden Eijsbouts, Jans en Vogelaar hierover: ‘De verhoudingen tussen de 

Europese Unie en de lidstaten, ook wel genaamd verticale of federale verhoudingen, 

vormen al decennia een geliefd onderwerp van meningsverschil.’ W.T. Eijsbouts, J.H. 

Jans & F.O.W. Vogelaar, Europees Recht; Algemeen Deel, Groningen: Europa Law 

Publishing 2006, p. 369. Sinds die tijd is het debat alleen maar heviger geworden. In deze 

paragraaf wordt er slechts zeer beknopt op ingegaan. Voor een uitgebreidere 

behandeling, zie hoofdstuk 7 en (inleidend) Craig & De Búrca, EU Law, p. 344-378. 
90  Bedoeld wordt de ‘leer van de autonome rechtsorde’ van het Europese Hof van Justitie 

en de democratiedoctrine van het Bundesverfassungsgericht. De leer van de autonome 

rechtsorde is van bijzondere betekenis omdat in beginsel het Hof van Justitie gaat over de 

juiste uitleg van het Unierecht. De democratiedoctrine is van bijzondere betekenis omdat 

die sterk op volkssoevereiniteit geïnspireerd is en daar dus de consequenties van kan 

laten zien. Hier wordt uitgebreider ingegaan op de democratiedoctrine dan op de leer van 

de autonome rechtsorde omdat de nuances daarvan minder bekend worden verondersteld. 

In hoofdstuk 7 wordt zeer uitgebreid ingegaan op de (con)federale verhoudingen van de 

Europese Unie. In dat kader worden de leer van de autonome rechtsorde, een confederaal 

gezichtspunt als de democratiedoctrine en andere opvattingen over de aard van de Unie 

uitgebreid besproken. 



38  HET EP ALS TRANSNATIONALE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 

van een grondwet, maar die van een verdrag.
91

 Op het eerste oog lijkt hieruit 

geconcludeerd te moeten worden dat het Uniegezag gebaseerd is op het gezag 

van de lidstaten, die op hun beurt hun gezag ontlenen aan hun eigen 

constituanten.  

 Het is echter precies dit punt dat stevig ter discussie staat. De historische 

aanleiding voor de richtingenstrijd is de door het Hof van Justitie ontwikkelde 

leer van de autonome rechtsorde.
92

 Volgens aanhangers van deze leer is de 

uiteindelijke bron van het Unierecht te vinden in de Unieverdragen zelf. Deze 

verdragen vormen namelijk een nieuwe, autonome rechtsbron, die een niet-

afgeleide positie ten opzichte van zijn lidstaten inneemt.
93

 Het EEG-Verdrag (en 

inmiddels het EU-Verdrag en het Werkingsverdrag) moeten in deze optiek 

worden gezien als een normatief ‘zelfreferentiële’ rechtsbron, die zelfstandig 

een juridische band schept tussen (tegenwoordig) de Unie en zijn burgers of 

volkeren.
94

 Hoewel het Hof het verband zelf niet zo expliciet legt, is het hiermee 

geheel in lijn dat het, in zijn eigen bewoordingen, ‘herhaaldelijk [heeft] 

verklaard dat de hoedanigheid van burger van de Unie de primaire hoedanigheid 

van de onderdanen van de lidstaten moet zijn’.
95

 De visie van het Hof van 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

91  Zie hierover uitgebreid Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 715-718. Vgl. K. Lenaerts 

& P. van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, Londen: Thonson Sweet & 

Maxwell 2005, p. 705. 
92  Zie hierover o.a. Craig & De Búrca, EU Law, p. 344-353 en (uitgebreid) R. Barents, ‘De 

voorrang van unierecht in het perspectief van constitutioneel pluralisme’, SEW 2009, vol. 

57, nr. 2, p. 44-53. 
93  Zie in deze zin bv. Barents, De communautaire rechtsorde, p. 304. Vgl. G. de Búrca, 

‘Sovereignty and the Supremacy Doctrine of the European Court of Justice’, in: N. 

Walker (red.), Sovereignty in Transition, Oxford: Hart Publishing 2003, p. 453-545. Zie 

uitgebreider T. Schilling, ‘The Autonomy of the Community Legal Order: An Analysis 

of Possible Foundations’, Harvard International Law Journal 1996, vol. 37, nr. 2, p. 

389-409. 
94  Resp. Barents, De communautaire rechtsorde, p. 315 en Maduro, ‘Contrapunctual Law’, 

p. 513. De grondslag van het Unierecht is volgens deze leer dus exclusief gelegen in het 

Unierecht zelf. Barents, ‘De voorrang van unierecht’, p. 44. Vgl. Schilling, ‘The 

Autonomy of the Community Legal Order’. Het Hof heeft in verschillende arresten 

geoordeeld dat het verdrag het ‘constitutionele handvest van een rechtsgemeenschap’ is, 

waaraan de lidstaten zich niet met een beroep op hun soevereiniteit kunnen onttrekken. 

Zie o.a. de zaken 294/83 (Les Verts), 2/88 (Imm. Zwartveld), Advies 1/91 (EER) en C-

241/01 (NFU). 
95  HvJ EU 8 maart 2011, nr. C-34/09 (Gerardo Ruiz Zambrano/Office national de 

l’emploi), r.o. 41 (de Engelse taalversie spreekt van ‘the fundamental status’). Het Hof 

herhaalt in deze zaak een standaardoverweging die het al lange tijd hanteert. Zie over de 

ontwikkeling van het Unieburgerschap in de jurisprudentie van het HvJEU uitgebreid 

Kochenov & Plender, ‘EU Citizenship’ en H. van Eijken, ‘European Citizenship and the 

Competence of Member States to Grant and to Withdraw the Nationality of their 

Nationals’, Merkourios 2010, vol. 27, nr. 72, p. 69. Zie verder G. Davies, ‘The entirely 

conventional supremacy of Union citizenship and rights’, eudo-

citizenship.eu/citizenship-forum/254-has-the-european-court-of-justice-challenged-
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Justitie is dus dat het Unierecht rechtstreeks burgers bindt, zonder dat de 

lidstaten juridisch in staat zijn daar iets aan te doen. 

 De consequenties van deze visie zijn vooral dat slechts het Unierecht gaat 

over zijn al dan niet absolute gelding en dat het recht ‘directe werking’ heeft.
96

 

Volgens het Hof moet de aard van het Unierecht zo worden gezien dat het 

intrinsiek voorrang heeft, omdat het anders zijn status als gemeenschappelijk 

recht zou verliezen. De uniformiteit van het Unierecht zou absoluut 

noodzakelijk zijn voor het goede functioneren van de Unie en voor het door de 

Unie behalen van haar doelstellingen.
97

 Hoewel het Hof het vermijdt expliciet in 

termen van hiërarchie te spreken, lijkt de uiterste consequentie van deze visie te 

zijn dat het recht van de lidstaten uiteindelijk geldt, althans toegepast kan 

worden, bij de gratie van het Unierecht.
98

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

member-state-sovereignty-in-nationality-law?start=1 en S. Kadelbach, ‘Union 

Citizenship’, in: A. von Bogdandy & J. Bast (red.), Principles of European 

Constitutional Law, Oxford: Hart Publishing en Verlag CH Beck 2010, p. 443-478.  
96  Deze conclusies zijn voor het eerst getrokken in de arresten Van Gend en Loos en 

Costa/ENEL. HvJ EG 5 februari 1963, nr. 26/62 (Van Gend en Loos) en HvJ EG 15 juli 

1964, nr. 6/64 (Costa/ENEL). Vgl. Barents, ‘De voorrang van unierecht’, p. 45.  
97  Barents, De communautaire rechtsorde, m.n. hoofdstuk 6, Barents, ‘Van Gend & Loos 

en Costa/ENEL’, p. 26-28 en Maduro, ‘Contrapunctual Law’, p. 503. In de literatuur 

wordt wel opgemerkt dat de voorrang van het Unierecht niet (langer) absoluut is, maar 

relatief is of zou moeten zijn. Onder verwijzing naar art. 4 lid 2 VEU, dat onder meer 

regelt dat de Unie de nationale identiteit van de lidstaten eerbiedigt ‘die besloten ligt in 

hun politieke en constitutionele basisstructuren, waaronder die voor regionaal en lokaal 

zelfbestuur’, wordt dan gesteld dat de voorrang van het Unierecht beperkt zou kunnen 

worden door fundamentele constitutionele beginselen. Zie bv. Von Bogdandy & Schill, 

‘Overcoming Absolute Primacy’, L.F.M. Besselink, ‘National and constitutional identity 

before and after Lisbon’, Utrecht Law Review 2010, vol. 6, nr. 3, p. 48 en B. Guastaferro, 

‘Beyond Exceptionalism of Constitutional Conflicts: The Ordinary Functions of the 

Identity Clause’, Jean Monnet Working Paper 01/12, p. 4. Hoewel er overtuigende 

argumenten zijn om dit leerstuk zo te interpreteren, lijken het vooral een bepaalde 

stroming in de literatuur en de constitutionele hoven van de lidstaten te zijn die het zo 

interpreteren, terwijl het Hof van Justitie nog altijd vasthoudt aan wat inmiddels 

‘absolute voorrang’ heet. Zie nader Schütze, European Constitutional Law, p. 347-363, 

Guastaferro, ‘Beyond Exceptionalism’, p. 61, Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming 

Absolute Primacy’, p. 1418 en V. Kosta, ‘European Court of Justice Case C-213/07, 

Michaniki AE v. Ethniko Somvoulio Radiotileorasis Ipourgos Epikratis’, European 

Constitutional Law Review 2009, vol. 5, p. 507. In de zaken waarnaar in deze discussie 

vaak wordt verwezen, lijkt het vooral te gaan om een door de ‘identiteit’ van een lidstaat 

ingekleurde exceptie een van de vier fundamentele vrijheden. Zie m.n. HvJ EU 16 

december 2008, nr. C-213/07 (Michaniki AE vs. Ethniko Somvoulio Radiotileorasis 

Ipourgos Epikratis), HvJ EU 22 december 2010, nr. C-208/09 (Sayn-Wittgenstein), HvJ 

EU 1 oktober 2010, nr. C-3/10 (Affatato) en HvJ EU 14 oktober 2004, nr C-36/02 

(Omega). 
98  De gelding en/of toepasbaarheid van nationaal recht hangt immers af van (de inhoud van) 

het Unierecht. Barents, ‘De voorrang van unierecht’, p. 45 en p. 48. Vgl. HvJ EG 17 

december 1970, nr. 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft), m.n. r.o. 2-4, HvJ EG 9 
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 Een nogal andere conclusie over met name dit laatste punt wordt in veel 

lidstaten, met name door constitutionele hoven, getrokken. De Duitse 

democratiedoctrine wordt hier, als een van de meest uitgewerkte voorbeelden 

ervan, nader uitgewerkt.
99

 In een reeks van uitspraken heeft het BVerfG 

geoordeeld dat het Unierecht gebaseerd is op machtiging door de lidstaten en het 

zijn gelding in de Duitse rechtsorde dus, in ultimo, ontleent aan het 

Grundgesetz.
100

 In het Maastricht-Urteil en het Lissabon-Urteil meende het 

bijvoorbeeld dat de EU principieel niet werkelijk een autonome 

rechtsgemeenschap is, maar dat zij uiteindelijk gebaseerd is op, en beperkt 

wordt door de grondwetten van haar lidstaten.
101

 De grondslag hiervoor zoekt 

het Hof in het ‘democratiebeginsel’ (Demokratieprinzip), dat is opgenomen in 

art. 20 GG.
102

 

 De kern van de zaak is volgens het BVerfG dat het Duitse volk ook binnen 

de Europese Unie soeverein is gebleven en dat het Grundgesetz uiteindelijk de 

verhouding tussen het Unierecht en het Duitse recht bepaalt. Alleen het Duitse 

volk is volgens het hof ‘bevoegd’ een werkelijk nieuwe constitutie in het leven 

te roepen, aangezien het Grundgesetz een ‘integrationsfeste 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

maart 1978, nr. 106/77 (Simmenthal) en HvJ EG 19 juni 1990, nr. 213/89 (Factortame), 

r.o. 18-22. Maduro meent dat het Unierecht simpelweg de ‘higher law of the land’ is. 

Maduro, ‘Contrapunctual Law’, p. 503. Ook is het niet heel ongebruikelijk om niet van 

‘primacy’ maar van ‘supremacy’ van Unierecht te spreken. Zie bv. Craig & De Búrca, 

EU Law, hoofdstuk 10. 
99  Voor een overzicht en beschrijving van de invloed in andere lidstaten van de Duitse 

doctrine, zie Cruz, ‘Legacy of the Maastricht-Urteil’, p. 398-403. Met name 

Denemarken, Polen, Tsjechië, Cyprus, Zweden en Portugal schijnen op de één of andere 

manier beïnvloed te zijn door de Duitse leer. Volgens Cruz hanteren het Franse en 

Italiaanse hof een enigszins vergelijkbare leer als de Duitse, maar ligt dat meer aan die 

hoven zelf dan aan het Duitse hof. Volgens Eijsbouts, Jans en Vogelaar wordt de leer van 

de autonome rechtsorde eigenlijk alleen in Nederland onverkort toegepast. Eijsbouts, 

Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 375-376. Voor een uitgebreide overzichtelijke 

samenvatting in het Engels van het Lissabon-Urteil, zie Piris, The Lisbon Treaty, p. 341-

358. Voor een helder overzicht van de Lissabonuitspraak in relatie tot de eerdere 

jurisprudentie van het BVerfG, zie Grimm, ‘Comments’. Zie verder o.a. D. Thym, ‘In the 

Name of Sovereign Statehood: A Critical Introduction to the Lisbon Judgment of the 

German Constitutional Court’, Common Market Law Review 2009, vol. 46, p. 1795-

1822. Vgl. Jančić, ‘Caveats form Karlsruhe and Berlin’. Voor een zeer beknopte en 

recente weergave van de grenzen die het Grundgesetz volgens het BVerfG stelt aan 

Europese integratie, zie BVerfG, 2 BvR 1390/12 van 12 september 2012 

(ESM/Fiskalpakt), r.o. 208-215. 
100  Zie bijvoorbeeld BVerfGE 89, 155 (190) (Maastricht) en 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 

(Lissabon), r.o. 329-334. Ook in het Honeywell-oordeel komt het hof, zij het minder 

duidelijk, tot die conclusie. 2 BvR 2661/06 van 6 juli 2010 (Honeywell), r.o. 55, 57-59 

en 65-68.  
101  BVerfGE 89, 155 (186-188) (Maastricht) en 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 

233. 
102  De eerste zin van art. 20 lid 2 GG luidt: ‘Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.’  



HOOFDSTUK 2  41 

 

Verfassungsidentität’ heeft die noch door de grondwetveranderende organen, 

noch door Europese integratie aangetast kan worden.
103

 Art. 79 lid 3 GG 

verklaart de artikelen 20 en 1 GG namelijk onwijzigbaar, zodat die ook niet door 

Europese integratie aangepast kunnen zijn.
104

 Aangezien de lidstaten uiteindelijk 

nog altijd de Herren der Verträge zijn, bepaalt het Grundgesetz uiteindelijk dus 

nog altijd de toepasbaarheid van het Unierecht in Duitsland.
105

 Het BVerfG ziet 

het bovendien als zijn taak er door ultra vires-toetsing en identiteitstoetsing 

concreet op toe te zien dat de Europese Unie de kern van het Grundgesetz niet 

overschrijdt.
106

 

 Dit hangt rechtstreeks samen met de opvattingen van het Duitse hof over de 

democratische legitimatie van de EU. Het met volkssoevereiniteit 

samenhangende Demokratieprinzip eist volgens het hof de legitimatie van het 

overheidsgezag door en namens het Duitse volk. Daarom meent het dat dit 

beginsel meebrengt dat met name het Duitse parlement – de Bondsdag – in 

beginsel alle Europese gezagsuitoefening in Duitsland moet legitimeren.
107

 Art. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

103  ‘Das Grundgesetz ermächtigt die für Deutschland handelnden Organe nicht, durch einen 

Eintritt in einen Bundesstaat das Selbstbestimmungsrecht des Deutschen Volkes in 

Gestalt der völkerrechtlichen Souveränität Deutschlands aufzugeben. Dieser Schritt ist 

wegen der mit ihm verbundenen unwiderruflichen Souveränitätsübertragung auf ein 

neues Legitimationssubjekt allein dem unmittelbar erklärten Willen des Deutschen 

Volkes vorbehalten.’ 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o.228. Over de 

‘integrationsfeste Verfassungsidentität’, zie BVerfG, 2 BvR 1390/12 van 12 september 

2012 (ESM/Fiskalpakt), r.o. 209. Vgl. 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 235 

en Grimm, ‘Comments’, p. 359. Met deze bewoordingen verwijst het BVerfG naar art. 4 

lid 2 VEU, zodat het een bevestiging van zijn jurisprudentie, die strikt genomen over het 

Grundgesetz gaat, inleest in het Unieverdrag. 
104  Art. 79 lid 3 GG luidt: ‘Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die 

Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der 

Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt 

werden, ist unzulässig.’ 
105  Over de lidstaten als Herren der Verträge, zie o.a. 2 BvR 2661/06 van 6 juli 2010 

(Honeywell), r.o. 57 en 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 231 en 235. In het 

Maastricht-Urteil en het Lissabon-Urteil stelde het expliciet dat de toepasbaarheid van 

het Unierecht in Duitsland uiteindelijk afhangt van een Duits Rechtsanwendungsbefehl. 

BVerfGE 89, 155 (190) (Maastricht) en 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 

335. In Honeywell gebruikt het deze term niet, maar baseert het de doorwerking van 

Unierecht in Duitsland uiteindelijk op art. 23 lid 1 GG. 2 BvR 2661/06 van 6 juli 2010 

(Honeywell), r.o. 53. 
106  2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 240. 
107  Europese uitoefening van overheidsgezag in Duitsland is volgens het Hof ook 

Staatsgewalt in de zin van art. 20 lid 2 GG. Het BVerfG heeft het zichzelf mogelijk 

gemaakt om effectief toe te zien op deze taak van de Bondsdag door iedere 

kiesgerechtigde burger in staat te stellen te klagen over de uitholling ervan: ‘Das 

Wahlrecht (Art. 38 Abs. 1 GG) gewährleistet als grundrechtsgleiches Recht die 

Selbstbestimmung der Bürger und garantiert die freie und gleiche Teilhabe an der in 

Deutschland ausgeübten Staatsgewalt’. BVerfG, 2 BvR 1390/12 van 12 september 2012 

(ESM/Fiskalpakt), r.o. 208. Volgens het Duitse hof beschermt artikel 38 lid 1 niet alleen 
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20 lid 2 GG verklaart immers: ‘Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.’ Omdat 

het in art. 20 genoemde volk het Duitse volk is, is legitimatie door zomaar een 

volk niet voldoende, maar moet al het in Duitsland geldende recht ook echt aan 

het Duitse volk toegerekend kunnen worden. Vandaar dat het BVerfG zo’n grote 

rol weggelegd ziet voor de Bondsdag. Net zo meent het dat de hoedanigheid van 

Unieburger slechts een ‘afgeleide hoedanigheid’ is, die niet wezenlijk 

vergelijkbaar is met nationaal burgerschap.
108

 Vanuit de vooronderstelling dat 

het Duitse volk nog altijd soeverein is, en er geen Europees volk bestaat, meent 

het dat van een autonome, van het nationale burgerschap geheel losstaande 

status geen sprake kan zijn. 

 Het recht van de Europese Unie geldt volgens het Duitse hof in Duitsland 

dus uiteindelijk op grond van het Grundgesetz, terwijl het vanwege haar 

afgeleide aard niet wezenlijk afbreuk aan de Duitse rechtsorde kan doen. 

Volkssoevereiniteit impliceert in de Duitse leer daarmee dat de Unie uiteindelijk 

een afgeleide rechtsorde vormt, terwijl hetzelfde concept zou meebrengen dat 

het vooral de nationale parlementen zijn die het Unierecht democratisch 

legitimeren. 

 Dit betekent echter niet dat het Bundesverfassungsgericht bezwaren heeft 

tegen de doorwerking van het Unierecht in Duitsland als zodanig. Het 

combineert zijn principiële grondhouding over soevereiniteit en democratie 

namelijk met een positieve opvatting over Europese integratie. Het accepteert 

sinds jaar en dag dat Unierecht in beginsel rechtstreekse werking heeft en, op 

grond van het beginsel van Europarechtsfreundlichkeit van art. 23 GG, met 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

de deelname van burgers aan het overheidsgezag als zodanig, maar ook de democratische 

inhoud ervan: omdat democratie in Duitsland geen ‘leeg formeel toerekeningsbegrip’ 

mag zijn, is de Bondsdag niet bevoegd teveel bevoegdheden uit handen te geven en moet 

het parlement voldoende bevoegdheden overhouden. Concreet betekent dit dat Duitsland 

geen Kompetenz-Kompetenz uit handen mag geven en het alleen bevoegdheden mag 

overdragen als die scherpomlijnd genoeg zijn. Ook moet uiteindelijk zeker worden 

gesteld dat de Bondsdag linksom of rechtsom kan blijven toezien op alle Europese 

bevoegdheidsuitoefening in Duitsland. In het ESM-oordeel meent het daarom 

bijvoorbeeld dat de BRD voor ratificatie van het verdrag in kwestie eerst zeker moet 

stellen dat het gebonden is aan een specifieke interpretatie van het verdrag. BVerfG, 2 

BvR 1390/12 van 12 september 2012 (ESM/Fiskalpakt), r.o. 352 en 259. Zie verder 

BVerfGE 89, 155 (183-191) (Maastricht) en 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 

212-213 en 219-272. Vgl. de afwijkende mening van rechter Landau bij het Honeywell-

oordeel: 2 BvR 2661/06 van 6 juli 2010 (Honeywell), r.o. 95-105. 
108  2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 346-350. Vgl. Kadelbach, ‘Union 

Citizenship’, p. 470 en M. Duchateau & W.J.L. Hulstijn, ‘Waartoe is het Europees 

Parlement op aarde’, in: J.M.J. van Rijn van Alkenade & J. Uzman, Soevereiniteit of 

pluralisme? Nederland en Europa na het Lissabon-Urteil, (Preadviezen geschreven ten 

behoeve van de tweede Staatsrechtdag voor jonge juristen, gehouden op 25 mei 2010 in 

Leiden), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2011, p. 111. 
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voorrang moet worden toegepast.
109

 In het Honeywell-oordeel meende het zelfs 

dat de voorrang voortvloeit uit het Unierecht zelf omdat de Unie niet zou 

kunnen bestaan wanneer de unitaire werking van het Unierecht in de lidstaten 

niet gewaarborgd zou zijn.
110

 Het Duitse hof lijkt hiermee ten opzichte van 

bijvoorbeeld het Maastricht-Urteil enigszins opgeschoven te zijn in de richting 

van het Hof van Justitie. 

 Hetzelfde geldt voor de vraag wie in laatste instantie oordeelt over de 

geldigheid en/of toepasbaarheid van het Unierecht. In Honeywell oordeelde het 

weliswaar dat het in ultimo bevoegd is de ontoepasbaarheid in Duitsland van 

specifiek Unierecht uit te spreken, maar ook dat deze bevoegdheid volgens art. 

23 GG gecoördineerd moet worden met het HvJEU.
111

 Het oordeelde zelfs dat 

de eigen Europese methode van rechtsvinding gerespecteerd moet worden en dat 

het Europese Hof van Justitie daarbij een zekere Fehlertoleranz toekomt.
112

 De 

kern van het oordeel lijkt er daarom op neer te komen dat het Unierecht, 

uiteindelijk op grond van het Grundgesetz, rechtstreeks in Duitsland met 

voorrang doorwerkt, zolang dat de grondslag van de overgedragen 

bevoegdheden niet (wezenlijk) te buiten gaat.
113

 

 Wat deze jurisprudentie hoe dan ook duidelijk maakt is dat er door zowel 

het Europese Hof van Justitie als het Bundesverfassungsgericht een relatie wordt 

gelegd tussen de grondslag van het Europese recht en de mate waarin het, 

eventueel met voorrang op ander recht, kan gelden of kan worden toegepast in 

de lidstaten.
114

 Waar het HvJEU de directe werking en voorrang koppelt aan de 

idee van de autonome rechtsorde, meent het BVerfG immers dat de 

soevereiniteit van het Duitse volk meebrengt dat zijn parlement al het 

overheidsgezag uiteindelijk moet legitimeren. Daarmee koppelt het Duitse hof 

de toepasbaarheid van het Unierecht rechtstreeks aan de vertegenwoordigende 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

109  Zie bv. BVerfG 89, 155 (182-183) (Maastricht), 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), 

r.o. 331-343 en 2 BvR 2661/06 van 6 juli 2010 (Honeywell), r.o. 53. 
110  ‘Der Anwendungsvorrang folgt aus dem Unionsrecht, weil die Union als 

Rechtsgemeinschaft nicht bestehen könnte, wenn die einheitliche Wirksamkeit des 

Unionsrechts in den Mitgliedstaaten nicht gewährleistet wäre’. 2 BvR 2661/06 van 6 juli 

2010 (Honeywell), r.o. 53. Uit de rest van de rechtsoverweging blijkt dat art. 23 GG het 

mogelijk maakt dat bevoegdheden worden overgedragen, inclusief de werking, zolang dit 

verdragsrechtelijk is geregeld (en het dus op de toestemming van de Bondsdag berust). 
111  2 BvR 2661/06 van 6 juli 2010 (Honeywell), met name r.o. 56 en 58. 
112  2 BvR 2661/06 van 6 juli 2010 (Honeywell), met name r.o. 66. 
113  In r.o. 53-66 van het Honeywell-oordeel schept het BVerfG behoorlijk veel ruimte voor 

rechtsontwikkeling door het HvJEU. Het lijkt uiteindelijk de grens te trekken waar het 

Europese Hof de aard of bevoegdheden van Unie wezenlijk zou veranderen door 

rechtsontwikkeling. 
114  Niet alleen de Europese en Duitse rechter leggen deze relatie. In hoofdstuk 7 wordt hier 

veel uitgebreider bij stilgestaan en worden andere stromingen en auteurs nader 

onderzocht. 
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positie van de Bondsdag en die van het Europees Parlement.
115

 De aard van de 

Unie lijkt, met andere woorden, van groot belang te zijn voor de 

vertegenwoordigende positie van het Europees Parlement. 

 

3.2 Federale organisatieprincipes van de Unie 

Anders dan de aard van de Unie, staat de ‘werking’ van het Unierecht wel 

grotendeels vast. De authentieke-uitlegbevoegdheid van het Europese Hof van 

Justitie wordt in beginsel alom gerespecteerd en wordt slechts zelden vanuit een 

normatief oogpunt met ongehoorzaamheid bedreigd. Onder het begrip ‘werking’ 

wordt dan de mate verstaan waarin Unierechtelijke normen, desnoods ten koste 

van andere normen, toegepast worden. Het gaat daarbij dus om de vraag in 

hoeverre het Unierecht in staat wordt geacht normadressaten te binden en 

eventuele ermee strijdige normen terzijde te stellen. Als pragmatische stelregel 

kan hierbij gelden dat het HvJ vaststelt wat de werking van het Unierecht moet 

zijn, terwijl in beginsel de Unie-instellingen en vooral de lidstaten erover gaan 

die werking daadwerkelijk te realiseren.
116

  

 Het Unierecht bepaalt in beginsel zelf wanneer het directe werking en 

voorrang heeft.
117

 In dit opzicht onderscheidt de Unie zich sterk van ‘gewone’ 

internationale organisaties: waar de lidstaten naar ‘klassiek’ internationaal recht 

de goede werking van een verdrag niet mogen frustreren, kunnen ze dat in 

beginsel niet naar Unierecht.
118

 Bovendien zijn burgers in de regel niet 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

115  Volgens het BVerfG kan het EP slechts de democratische legitimatie van het door de EU 

uitgeoefende overheidsgezag slechts aanvullen: ‘Solange und soweit das Prinzip der 

begrenzten Einzelermächtigung in einem Verbund souveräner Staaten mit ausgeprägten 

Zügen exekutiver und gouvernementaler Zusammenarbeit gewahrt bleibt, reicht 

grundsätzlich die über nationale Parlamente und Regierungen vermittelte Legitimation 

der Mitgliedstaaten aus, die ergänzt und abgestützt wird durch das unmittelbar gewählte 

Europäische Parlament’. 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 262. Zie hierover 

uitgebreid Duchateau & Hulstijn, ‘Waartoe is het EP op aarde?’. 
116  In de wijze waarop die gerealiseerd wordt uit zich de richtingenstrijd over de aard van het 

Unierecht. Vgl. Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 

665. 
117  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 665. Het 

Unierecht heeft in beginsel directe werking wanneer de inhoud van die norm daartoe 

strekt. Daarvan is sprake wanneer de norm voldoende duidelijk en onvoorwaardelijk is en 

niet afhankelijk is van een discretionaire uitvoeringsmaatregel. K. Lenaerts & P. van 

Nuffel, Europees Recht, Antwerpen – Cambridge: Intersentia 2011, p. 531-534. De lijst 

van bepalingen waaraan het HvJ rechtstreekse werking heeft toegekend is relatief 

uitgebreid. Zie nader Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 185-

186. 
118  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 515-522.  



HOOFDSTUK 2  45 

 

rechtstreeks gebonden door internationaal recht, terwijl ze dat volgens het HvJ 

wel door Unierecht zijn.
119

 

 Ten opzichte van extern recht waaraan de Unie gebonden is, neemt zij een 

gematigd monistische houding aan. Dergelijk internationaal recht heeft een 

hogere rang binnen de Unierechtsorde dan ‘afgeleid’ Unierecht, maar een lagere 

rang dan primair Unierecht.
120

 Internationaal recht kan in die rechtsorde dus 

weliswaar zonder omzetting gelden, maar kan daarbinnen geen afbreuk doen aan 

onder meer Europese grondrechten.
121

 Daarmee gedraagt de Europese Unie zich 

op het internationale toneel juridisch gezien als een (federale) staat met een 

gematigd incorporatiestelsel. Ze beoordeelt immers zelf in hoeverre extern recht 

binnen haar eigen rechtsorde gelding heeft. 

 De complementaire bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en haar lidstaten 

lijkt sterk op de federale organisatiestructuur van de BRD.
122

 De Unie heeft veel 

politiek gewichtige wetgevingsbevoegdheden, terwijl de lidstaten in beginsel 

primair bevoegd en verplicht zijn Uniewetgeving te implementeren en uit te 

voeren.
123

 Ze hebben bovendien medezeggenschap over die wetgeving in de 

Raad. Qua wetgeving en bestuur zijn de Unie en de lidstaten daarmee sterk 

afhankelijk van elkaars bevoegdheden en zijn ze vaak niet bevoegd eenzijdig op 

te treden.
124

 De rechterlijke kolom kent eenzelfde soort vervlechting, doordat 

nationale rechters bevoegd of verplicht zijn prejudiciële vragen te stellen aan het 

Europese Hof van Justitie, terwijl dat Hof in veel gevallen slechts door 

dergelijke vragen geactiveerd kan worden.
125

 

 Ook de rechtsbeginselen die het gebruik van de meeste Uniebevoegdheden 

reguleren lijken een dergelijke vervlechting te veronderstellen. Het 

subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel regelen grofweg dat wat de 

lidstaten zelf kunnen, zij ook zelf moeten doen, terwijl alleen Europees mag, wat 

door hen niet zelf gedaan kan worden.
126

 Het loyaliteitsbeginsel voegt daaraan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

119  Vgl. M.N. Shaw, International Law, Cambridge etc.: Cambridge University Press 2008, 

p. 257-259. 
120  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 568. Voor het onderscheid tussen primair en 

afgeleid Unierecht, zie p. 515 e.v. 
121  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 567-570. 
122  Zie daarover paragraaf 3.2 van het volgende hoofdstuk. 
123  Het uitvoeringsprimaat ligt, met andere woorden, bij de lidstaten. Lenaerts & Van Nuffel, 

Europees Recht, p. 455 e.v. Vgl. Dann, ‘The federal lens’, p. 5. 
124  De term ‘complementaire bevoegdheden’ is van Schütze. Volgens hem is de Unie 

opgeschoven van duaal naar coöperatief federalisme. Schütze, From Dual to Cooperative 

Federalism, o.a. p. 242, p. 263 en p. 284. Dann heeft het over de vervlechting van twee 

federale niveaus. Dann, ‘The federal lens’, p. 12. 
125  Vgl. Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 639 e.v. 
126  Art. 5 lid 3, eerste volzin luidt: ‘Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie op 

de gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor 

zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op 

centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de 

omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden 
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toe dat publieke actoren in de Europese Unie rekening hebben te houden met de 

bevoegdheden en de positie van andere publieke actoren, zodat ze niet te veel in 

elkaars vaarwater terecht komen. 

 Het subsidiariteitsbeginsel, dat van toepassing is op de gedeelde 

bevoegdheden, houdt een dubbele toets in. Het eerste deel ervan is dat de 

doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten zelf 

moeten kunnen worden bereikt. Het tweede deel is dat ze om die reden beter 

door de Unie moeten kunnen worden bereikt.
127

 Dat de lidstaten niet in staat zijn 

een probleem op te lossen betekent met andere woorden niet automatisch dat 

Unieoptreden gewenst of toegestaan is.
128

 Alleen waar Unieoptreden om de 

genoemde reden beter is, is het toegestaan. 

 De juridische inhoud van het subsidiariteitsbeginsel is notoir moeilijk vorm 

te geven. Het HvJEU legt bijvoorbeeld wel uit welke vragen de Uniewetgever 

moet beantwoorden, maar wijst een beroep op het beginsel doorgaans af.
129

 De 

concrete invulling van het beginsel lijkt door het Hof dan ook aan de politieke 

instellingen van de Unie te worden overgelaten.
130

 Tegen deze achtergrond is het 

‘toezicht’ van de nationale parlementen op de juiste toepassing van het beginsel 

tot stand gekomen.
131

 Dit toezicht houdt in dat de gezamenlijke nationale 

parlementen een zogenaamde ‘gele kaart’ of ‘oranje kaart’ kunnen uitdelen aan 

een voorstel van de Commissie.
132

 Het rechtsgevolg daarvan is grofweg dat de 

Commissie haar voorstel moet heroverwegen en zij, wanneer ze het handhaaft, 

het besluit daartoe moet motiveren.
133

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

bereikt.’ Art. 5 lid 4, eerste volzin luidt: ‘Krachtens het evenredigheidsbeginsel gaan de 

inhoud en de vorm van het optreden van de Unie niet verder dan wat nodig is om de 

doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken.’ Voor het grote belang van deze 

beginselen voor de verticale verhoudingen van de Unie, zie verder Schütze, From Dual 

to Cooperative Federalism, p. 242-286. 
127  Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 178. Voor een uitwerking 

van de betekenis van het subsidiariteitsbeginsel, zie Protocol Nr. 2 betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid en Schütze, From Dual 

to Cooperative Federalism, p. 242-265. 
128  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 112. 
129  Resp. Schütze, From Dual to Cooperative Federalism, p. 243-256 en Amtenbrink & 

Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 177. Vgl. Barents, Het Verdrag van 

Lissabon, p. 390-391. 
130  Schütze pleit er daarom voor dat het Hof een hardere interpretatie kiest en zich meer als 

constitutionele rechter opstelt. Schütze, From Dual to Cooperative Federalism, p. 264-

265. Zie ook Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 385. 
131  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 391-394. Vgl. art. 5 lid 3 EU.  
132  Voor de procedure en werking van de gele- en oranjekaartprocedure, zie Senden & 

Vandamme, ‘Het Europese mandaat van nationale parlementen’, p. 23-24 en Protocol Nr. 

2, betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. 
133  Art. 7 Protocol Nr. 2. Vanuit een strikt juridisch oogpunt geredeneerd lijkt het effect van 

deze procedure vooral te zijn dat de nationale parlementen Europese verplichtingen 

krijgen, zonder dat zij veel nieuwe bevoegdheden krijgen. De Commissie hoeft 

voorstellen immers slechts te heroverwegen, terwijl lidstatelijke weerstand ertegen ook 
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 Het evenredigheidsbeginsel bepaalt ‘in hoeverre’ de Unie mag optreden. 

Kort gezegd houdt het in dat de Uniewetgever de minst ingrijpende geschikte 

vorm van optreden moet kiezen.
134

 Niet-regelgevend optreden heeft dus de 

voorkeur boven regelgevend optreden en, waar de keuze bestaat, moet de 

Uniewetgever een richtlijn verkiezen boven een verordening en een 

kaderrichtlijn boven een gedetailleerde richtlijn.
135

 Ook wordt wel betoogd dat 

het evenredigheidsbeginsel wordt aangevuld of ingekleurd door art. 4 lid 2 

VEU. Het evenredigheidsbeginsel zou dan geschonden zijn als de Uniewetgever 

de ‘scope of action’ van de lidstaten teveel zou beperken en zij dus te weinig 

eigen beslisruimte zouden overhouden.
136

 Er is echter (nog) geen rechtspraak die 

deze houding expliciet aanneemt. Wel speelt het evenredigheidsbeginsel een 

expliciete rol wanneer de identiteitsclausule wordt gebruikt ter rechtvaardiging 

van afwijkingen van met name de vier vrijheden. Waar het Unierecht dergelijke 

afwijkingen toestaat moeten die steeds evenredig aan het ermee te dienen 

legitieme doel zijn.
137

 Dit geldt ook meer in zijn algemeenheid: omdat het 

evenredigheidsbeginsel een ‘algemeen rechtsbeginsel’ van de Europese Unie is, 

rust ook op de lidstaten de plicht de Unie niet meer dan nodig voor de voeten te 

lopen.
138

 Beide moeten elkaar dus zoveel mogelijk ruimte laten.
139

 

 Het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel zijn beide 

geëigend de ‘vervlechting’ tussen de Unie en haar lidstaten te versterken. Beide 

benadrukken immers dat de Unie vooral de noodzakelijke kaders schept en de 

lidstaten die vooral invullen. Daarmee vergroten ze de noodzaak tot 

samenwerking tussen de Unie en lidstaten en versterken ze de indruk dat de 

Unie een samengesteld geheel is. Datzelfde effect gaat, zij het op andere wijze, 

uit van het loyaliteitsbeginsel. Dit beginsel bepaalt dat de Unie en de lidstaten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

wel in de Raad zou blijken. Toch kan er wel degelijk bescherming van de lidstatelijke 

autonomie uitgaan van de enkele verplichting tot heroverweging en tot motivering van 

handhaving van een voorstel. Vgl. Senden & Vandamme, ‘Het Europese mandaat van 

nationale parlementen’, p. 23-24, Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 403-404 en 

Schütze, From Dual to Cooperative Federalism, p. 261. 
134  Anders dan het subsidiariteitsbeginsel is het evenredigheidsbeginsel ook van toepassing 

op het terrein van de exclusieve bevoegdheden. Amtenbrink & Vedder, Recht van de 

Europese Unie (2008), p. 180-181. 
135  Zie nader Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 181-182 en 

Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 112. 
136  Guastaferro, ‘Beyond Exceptionalism’, p. 53, p. 58 en p. 63. Vgl. Von Bogdandy & 

Schill, ‘Overcoming Absolute Primacy’, p. 1443. Von Bogdandy en Schill menen dat het 

evenredigheidsbeginsel geschonden kan zijn door een EU-maatregel, die onevenredig 

veel impact heeft op een constitutioneel beginsel van een lidstaat, dat beschermd wordt 

door art. 4 lid 2. 
137  Zie bv. HvJ EU 22 december 2010, nr. C-208/09 (Sayn-Wittgenstein), r.o. 83-91. Vgl. 

HvJ EU 16 december 2008, nr. C-213/07 (Michaniki), r.o. 55-65. 
138  Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 181-182; Lenaerts & Van 

Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 109.  
139  Vgl. Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 101-102. 
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elkaar, door zowel inspanning als onthouding, steunen bij de vervulling van de 

taken die uit de Unieverdragen voortvloeien.
140

 Het is volgens het Hof van 

Justitie een uiting van solidariteit binnen de Unie en verplicht publieke actoren 

binnen de Unie tot samenwerking in het grotere belang, zonder dat daarmee 

overigens de bevoegdheidsverdeling wordt gewijzigd.
 141

  

 In eerste instantie betekent de loyaliteitsplicht dat de bevoegde organen van 

de lidstaten het (afgeleid) Unierecht moeten omzetten, toepassen en 

handhaven.
142

 Daarnaast brengt het mee dat de lidstaten niets mogen doen wat 

de ontwikkeling van het communautaire integratieproces kan belemmeren.
143

 Ze 

mogen bijvoorbeeld niet de voorbereiding van Unierecht frustreren of 

maatregelen nemen die het functioneren van de instellingen bemoeilijken.
144

 

Waar de Unie in gebreke blijft kan er zelfs een plicht voor de lidstaten zijn in 

haar plaats te handelen. Ze hebben in dat geval, als ‘beheerder’ van het Europese 

belang, de plicht in overleg met de Commissie zelf tijdelijke maatregelen te 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

140  Art. 4 lid 3 VEU luidt: ‘Krachtens het beginsel van loyale samenwerking respecteren de 

Unie en de lidstaten elkaar en steunen zij elkaar bij de vervulling van de taken die uit de 

Verdragen voortvloeien. De lidstaten treffen alle algemene en bijzondere maatregelen die 

geschikt zijn om de nakoming van de uit de Verdragen of uit de handelingen van de 

instellingen van de Unie voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. De lidstaten 

vergemakkelijken de vervulling van de taak van de Unie en onthouden zich van alle 

maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie in gevaar kunnen 

brengen.’ 
141  Over het loyaliteitsbeginsel als uiting van solidariteit, zie HvJ EG 10 december 1969, 

gevoegde zaken 6/69 en 11/69 (Commissie tegen Frankrijk), r.o. 16. Volgens Lenaerts en 

Van Nuffel lijkt het loyaliteitsbeginsel veel meer op een verplichting tot (federale) 

bondstrouw dan op de verplichting tot het ‘in good faith’ uitvoeren van 

internationaalrechtelijke verplichtingen. Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of 

the European Union, p. 115-116 en Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 104. Vgl. 

A. von Bogdandy, ‘Founding Principles’, in: A. von Bogdandy & J. Bast (red.), 

Principles of European Constitutional Law, Oxford: Hart Publishing en Verlag CH Beck 

2010, p. 41-42. Anders dan de tekst van het artikel doet vermoeden zijn volgens het Hof 

overigens zowel de Unie(-instellingen) als de (organen van de) (deel)overheden van de 

lidstaten rechtstreeks normadressaat van de loyaliteitsplicht. Zij hebben in alle onderlinge 

verhoudingen de plicht tot loyale samenwerking met elkaar. Lenaerts & Van Nuffel, 

Constitutional Law of the European Union, p. 115-116, Amtenbrink & Vedder, Recht 

van de Europese Unie (2008), p. 167-172 en Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 

93-109. Vgl. L.F.M. Besselink e.a., De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie, 

Groningen: Europa Law Publishing 2004, p. 108. 
142  Daarbij moeten ze uiteraard ‘loyaal’ rekening houden met de ‘constitutionele principes’ 

van de Unie. Tijdens de eventuele implementatietermijn mogen ze bovendien niets doen 

wat de effectuering van de Uniemaatregelen moeilijker maakt. Amtenbrink & Vedder, 

Recht van de Europese Unie (2008), p. 168 en Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional 

Law of the European Union, p. 122, p. 607-608 en p. 702. Zie ook Kapteyn e.a. Het recht 

van de Europese Unie, p. 125. 
143  Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, p. 127. 
144  Ze moeten, met andere woorden, de verticale of ‘federale’ verhoudingen respecteren. 

Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 122. 
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nemen die gericht zijn op het bereiken van de doeleinden van Unie.
145

 Diezelfde 

plicht tot overleg met de Commissie geldt waar het de lidstaten zijn die 

problemen hebben of verwachten bij de nakoming van de Unieplichten.
146

 

 Naast deze constitutionele of institutionele component, kent het 

loyaliteitsbeginsel ook een procedurele component en een materiële component. 

Deze twee kunnen worden samengevat onder de ‘nuttig-effectdoctrine’, die 

hoofdzakelijk inhoudt dat geen afbreuk mag worden gedaan aan het ‘nuttig 

effect’ van het Unierecht.
147

 Waar de institutionele component van de 

loyaliteitsplicht hoofdzakelijk inhoudt dat de lidstaten hun nationale recht in 

overeenstemming met het Unierecht moeten brengen en houden, eist de nuttig-

effectdoctrine dat ze ook daadwerkelijk de bescherming verzekeren van rechten 

die uit dat recht voortvloeien.
148

 De doctrine benadrukt het belang van de 

effectiviteit van het Unierecht en is ingegeven door de teleologische 

interpretatiemethode die het Hof gebruikt.
149

 

 Concreet houdt de nuttig-effectdoctrine in dat organen ervoor moeten 

zorgen dat burgers hun ‘Europese’ rechten ten minste even goed kunnen 

effectueren als hun ‘nationale’ rechten en dat die effectuering niet nagenoeg 

onmogelijk is.
150

 Nationaal recht moet bijvoorbeeld zoveel mogelijk 

Unierechtconform worden geïnterpreteerd.
151 

Voor rechtstreeks werkend 

Unierecht geldt zelfs dat nationale rechters het desnoods in weerwil van de eigen 

constitutie moeten toepassen.
152

 Voor niet-rechtstreeks werkend Unierecht is de 

toepasbaarheid beperkt tot abstracte rechtmatigheidstoetsing.
153

 De grenzen van 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

145  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 120-121; Kapteyn 

en VerLoren-van Themaat, p. 126. 
146  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 118. 
147  Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 167. 
148  Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, p. 125-126. 
149  Deze interpretatiemethode neemt vooral de doelstellingen van het verdrag en de 

effectieve bereiking daarvan als uitgangspunt. Amtenbrink & Vedder, Recht van de 

Europese Unie (2008), p. 188. 
150  Eijsbouts, Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 319 en p. 323. Zie hierover uitgebreid 

Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 207-213.  
151  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 117-118 en p. 

776. Zie ook Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 202-204. 
152  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 670-671 en p. 

118. Vgl. Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 207-212. Met 

deze regel wordt zelfs sterk de indruk gewekt dat nationale rechters de Unie meer 

loyaliteit verschuldigd zouden zijn dan de grondwet waaraan zij uiteindelijk hun 

bevoegdheid ontlenen. Dit is vanuit het Unierecht gedacht wellicht logisch, maar is 

merkwaardig als de nationale grondwet als hoogste norm wordt genomen, zoals de 

Duitse democratiedoctrine bijvoorbeeld uiteindelijk doet. Vgl. G. Davies, ‘Constitutional 

Disagreement in Europe and the search for Pluralism’, Eric Stein Working Paper, No. 

1/2010, p. 7. 
153  Deze houdt in dat beoordeeld wordt of een lidstaat bij de implementatie van het 

Unierecht binnen de door dat recht toegestane marges is gebleven. Amtenbrink & 

Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 204-205. 
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de nuttig-effectdoctrine, en dus van de loyaliteit die van de lidstaten wordt 

gevraagd, hangen vooral samen met hun voortbestaande procesrechtelijke 

autonomie en met de rechtsbeginselen van de Unie zelf. Conforme interpretatie 

mag bijvoorbeeld niet leiden tot contra legem-interpretatie en is ook niet in staat 

het ontbreken van nationaal recht te helen.
154

 

 Dit gezegd hebbend kan men concluderen dat het loyaliteitsbeginsel 

tamelijk vergaande rechtsgevolgen kan hebben.
155

 Dat is dan ook de reden dat 

het zich beter laat vergelijken met federale bondstrouw dan met de verplichting 

internationaalrechtelijke verplichtingen in good faith uit te voeren. Het Hof heeft 

weliswaar zijn best gedaan de verticale bevoegdheidsverdeling te respecteren, 

maar heeft zich niet al teveel aangetrokken van de bevoegdheidsverdeling in de 

lidstaten zelf. Daarmee is het beginsel primair gericht op de goede werking van 

de Unie en van het Unierecht en minder op de goede werking van het nationale 

recht.
156

 

 De EU is qua organisatiewijze in ten minste twee opzichten echter niet te 

vergelijken met bondsstaten als de BRD. Ten eerste zijn de verticale financiële 

verhoudingen, of is het ‘fiscale federalisme’ van de Unie, sterk lidstatelijk 

georiënteerd. Ten tweede is de Unie niet alleen politiek, maar ook formeel-

juridisch een sterk doelgerichte organisatie. 

 De Europese Unie heeft weliswaar formeel zijn ‘eigen middelen’, maar is 

sterk gebonden aan de lidstaten. Dat geldt zowel per lidstaat, als in zijn 

algemeenheid. Per lidstaat wordt er vooral op gelet dat geen van hen te veel 

‘nettobetaler’ is.
157

 Meer in zijn algemeenheid zijn twee van de drie 

inkomstenbronnen van de Unie expliciet gekoppeld aan de economische 

prestaties van of in de lidstaten.
158

 Deze twee bronnen zijn bovendien veel 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

154  Andere voorbeelden zijn dat conforme interpretatie niet mag leiden tot rechtsgevolgen 

die niet ook verbonden kunnen worden aan de rechtstreekse werking van Unierecht en 

dat er beperkingen uitgaan van algemene rechtsbeginselen als het 

rechtszekerheidsbeginsel en het verbod op terugwerkende kracht. F. Amtenbrink & 

H.B.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 

2008, p. 202-203; Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 

668. 
155  In een eerdere versie van hun handboek vroegen Amtenbrink en Vedder zich dan ook 

terecht af, of het Hof van Justitie niet te ver is gegaan in het verzekeren van het nuttig 

effect van het Unierecht. F. Amtenbrink & H.B.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, 

Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, p. 200. 
156  In het arrest Factortame verplichte het een nationale rechter bijvoorbeeld Europees recht 

toe te passen, terwijl die meende (in ieder geval naar nationaal recht) niet bevoegd te zijn. 

HvJ EG 19 juni 1990, nr. 213/89 (Factortame), r.o. 12-13 en 20-21. Zie ook Lenaerts & 

Van Nuffel, Europees Recht, p. 521-523.  
157  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 404-405. 
158  De drie bronnen zijn verschillende heffingen die in een aantal sectoren worden geheven, 

een percentage van de door de lidstaten geheven btw en een percentage van het bruto 

nationaal inkomen van de lidstaten. Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie 

(2008), p. 140; Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 404. 
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omvangrijker dan de ‘directe’ inkomsten van de Unie, terwijl het totale budget 

van de Unie in vergelijking met haar lidstaten bepaald bescheiden is.
159

 De Unie 

is dus grotendeels financieel afhankelijk van haar lidstaten, terwijl de 

omgekeerde afhankelijkheid nauwelijks bestaat.
160

 Daarmee lijkt ze sterk op 

(andere) internationale organisaties. 

 Ook de formele doelgerichtheid van de Unie lijkt sterk op die van (andere) 

internationale organisaties. De doelstellingen van de EU zijn namelijk formeel-

juridisch vastgelegd. Deze zijn weliswaar bepaald ruim geformuleerd en 

omvatten onder meer het nastreven van haar eigen waarden.
161

 Toch beogen ze 

echter richting te geven aan het Unieoptreden en zijn ze zodanig juridisch 

bindend, dat elke handeling van de Unie, of die nu een uitbreiding of een 

beperking van het Unieoptreden inhoudt, gericht moet zijn op het bereiken van 

de doelstelling van de Unie.
162

  

 Deelt men de doelstellingen van de Unie onder in positieve en negatieve 

harmonisatie, dan valt op dat de afgelopen twee decennia vooral op het terrein 

van positieve harmonisatie veel wijzigingen zijn geweest.
163

 Waar de verdragen 

tot aan het begin van de jaren 1990 enkel economische doelstellingen kenden, 

voegde het Verdrag van Maastricht daar sociale doelstellingen aan toe.
164

 Het 

Verdrag van Lissabon gaat door op deze ingeslagen weg, door relatief veel 

nadruk te leggen op de niet-economische doelstellingen van de Unie.
165

 Het 

werkterrein van de Unie is in de loop der tijd dus aanzienlijk verbreed, zodat het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

159  M. Hallerberg, ‘Fiscal Federalism in the United States and in the European Union’, in: A. 

Menon & M.A. Schain (red.), Comparative Federalism. The European Union and the 

United States in Comparative Perspective, Oxford etc.: Oxford University Press 2006, p. 

299. Voor de omvang van de verschillende inkomstenbronnen in 2011, zie:  

  consilium.europa.eu/special-reports/mff/own-resources. 
160  Voor een uitgebreide vergelijking tussen het fiscale federalisme van de EU en de VS, zie 

Hallerberg, ‘Fiscal Federalism’. Hallerberg illustreert dat de EU als zodanig niet in staat 

is een lidstaat financieel te redden van de ondergang, maar de overige lidstaten dat wel 

zijn, terwijl het beeld in de VS meer is dat de federatie als zodanig een dergelijke rol kan 

hebben. Dat laatste neemt volgens hem overigens niet weg dat in de VS de 

vertegenwoordigers van de staten hierbij een belangrijke rol kunnen spelen.  
161  Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende doelstellingen en de samenhang 

ertussen, zie Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 75-78. De ruime marge die de 

doelstellingen laten aan de Unie blijkt er onder meer uit dat één van doelstellingen is, ‘de 

vrede, haar waarden en het welzijn van haar volkeren te bevorderen’ (art. 3 lid 1 VEU). 

Vgl. A. von Bogdandy & J. Bast, ‘The Federal Order of Competences’, in: A. von 

Bogdandy & J. Bast (red.), Principles of European Constitutional Law, Oxford: Hart 

Publishing en Verlag CH Beck 2010, p. 283. De waarden van de Unie zijn uiteraard ook 

niet vastomlijnd. Voor de relatie tussen de waarden van de Unie en haar doelstellingen, 

zie onder meer Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 175-178. 
162  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 105. 
163  Vgl. Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, p. 98. 
164  Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, p. 94-95. 
165  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 75. 
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steeds moeilijker wordt een beleidsterrein te vinden dat niet op de een of andere 

manier geraakt wordt door het Unierecht. 

 Juist ook deze ontwikkeling onderstreept het toenemend federale karakter 

van de Unie. Over haar aard moge dan grote onenigheid bestaan, haar 

organisatiewijze en de werking van haar recht laten zich steeds beter vergelijken 

met die van federale staten. Opvallend is daarbij dat het Europese 

‘bevoegdhedenniveau’ het bestaan en de medewerking van de lidstaten lijkt te 

veronderstellen, terwijl ook zij niet langer geheel eenzijdig lijken te kunnen 

handelen. Wat dus ook de grondslag van het Europese overheidsgezag moge 

zijn, de organisatiewijze van de Europese Unie lijkt sterk federaal geïnspireerd 

te zijn. 

 

3.3 Europese wetgevingsbevoegdheden 

3.3.1 Hoofdlijnen van de bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de lidstaten 

De artikelen 4 en 5 VEU zetten de hoofdlijnen uiteen van de 

bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de lidstaten. Kort gezegd komen deze 

neer op de toepasselijkheid van het hierboven beschreven attributiebeginsel, 

subsidiariteitsbeginsel, evenredigheidsbeginsel en de regel dat de Unie 

gebonden is aan haar verdragsrechtelijk vastgelegde doelstellingen.
166

 Alleen het 

attributiebeginsel heeft daarbij rechtstreeks betrekking op de verdeling van 

bevoegdheden. De overige drie beginselen hebben betrekking op de 

bevoegdheid tot het uitoefenen van bevoegdheden. 

 De artikelen 2 tot en met 6 VWEU werken de toedeling van bevoegdheden 

aan de Unie verder uit.
167

 Dat doen ze op zodanige wijze dat de attributie van 

Europese bevoegdheden tamelijk ingewikkeld en zeer precies is 

vormgegeven.
168

 Niet alleen kennen de verdragen verschillende typen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

166  Opvallend is hierbij overigens dat zowel art. 4 lid 1 als art. 5 lid 2 VEU specificeert dat 

bevoegdheden die niet aan de Unie zijn toebedeeld aan de lidstaten toebehoren. Deze 

woordkeuze lijkt duidelijk te maken wie het precies was die bevoegdheden toebedeelde 

en wie het was die ze ontving. Barents wijst er echter op dat deze bepaling ook slechts 

declaratoir, en dus niet constitutief van aard kan zijn. Juist omdat de Unie in beginsel niet 

omnipotent is, herhalen deze bepalingen enkel wat toch al het geval was. Barents, Het 

Verdrag van Lissabon, p. 358-360. Voor een uitleg van het Europese beginsel van 

constitutionele legaliteit, zie Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 

278 e.v. 
167  Von Bogdandy en Bast noemen deze artikelen het ‘nerve centre’ van de categorisering 

van Uniebevoegdheden. Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 305. 
168  De Unie heeft volgens het HvJ zelfs geen algemene interne-organisatiebevoegdheid. Von 

Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 280, p. 305 en p. 307. Voor de 

twee uitgewerkte voorbeelden van beleidsterreinen, zie Schütze, Schütze, From Dual to 

Cooperative Federalism, p. 270-284. De attributie van Europese bevoegdheden is 

volgens Schütze evenwel minder precies sinds het VvL dan ervoor. R. Schütze, ‘Analysis 
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bevoegdheden, ook moet rekening worden gehouden met meer of minder 

specifiek geformuleerde doelstellingen van de Unie, ‘negatieve bevoegdheden’, 

de ‘identiteit’ van de lidstaten, al dan niet expliciet toegekende bevoegdheden 

tot bevoegdheidsaanvulling en verschillen per beleidsterrein in toegestane 

rechtshandelingen.
169

 Desondanks laat de verdeling van bevoegdheden tussen de 

Unie en de lidstaten zich beter vergelijken met bondsstaten dan met 

internationale organisaties, omdat die even rigide is als de meeste constituties 

van (bonds)staten: naar geldend Unierecht zijn de lidstaten niet bevoegd ad hoc 

of eenzijdig af te wijken van de Unieverdragen.
170

 

 De bevoegdheden van de Unie vallen in beginsel uiteen in exclusieve, 

gedeelde en aanvullende of coördinerende bevoegdheden.
171

 Het kenmerkendste 

verschil tussen deze categorieën is de mate waarin de lidstaten bevoegd zijn op 

te treden. De eerste twee categorieën bevatten vooral 

regelgevingsbevoegdheden, waarbij de lidstaten meer of minder eigen 

beleidsruimte hebben. De derde categorie bestaat uit terreinen waarop de 

lidstaten hun beleid coördineren en de Unie een coördinerende of aanvullende 

rol toekomt.
172

  

 Een conceptueel niet te onderschatten laatste ‘categorie’ is die van de 

impliciete bevoegdheden. Enerzijds kunnen dergelijke bevoegdheden worden 

teruggevonden in de eerder besproken nuttig-effectdoctrine en in wat Duitsers 

Kompetenz kraft Sachzusammenhang zouden noemen, anderzijds lijkt de Unie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

and Reflections: Lisbon and the federal order of competences: a prospective analysis’, 

European Law Review 2008, vol. 33, nr. 5, p. 711. Het bestaan van een Europese 

bevoegdheid houdt niet het niet-bestaan ervan op lidstaatniveau in. De lidstaten hebben 

niet de bevoegdheden an sich verloren (deze doctrine noemen Von Bogdandy en Bast 

‘imperialistisch’), maar vooral de bevoegdheid tot het uitoefenen ervan. Von Bogdandy 

& Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 285. Vgl. Schütze, ‘Lisbon and the federal 

order of competences’, p. 716.  
169  En dan worden voor het gemak de ‘integratiebepalingen’ en het ‘coherentiegebod’ buiten 

beschouwing gelaten. Zie hierover Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 559-560. Deze 

fijnmazigheid qua bevoegdheidstoekenning hangt sterk samen met de mate waarin de 

lidstaten bereid zijn Europees samen te werken. Een laatste precisering die hiermee 

rechtstreeks verband houdt, is dat bevoegdheden bijna nooit aan ‘de Unie’ worden 

opgedragen, maar bijna altijd specifiek aan één of meerdere instellingen. Zie nader Von 

Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, Schütze, ‘Lisbon and the federal 

order of competences’ en Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 376-377. 
170  Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 279. 
171  Bevoegdheden gelden daarbij als gedeelde bevoegdheden, tenzij de verdragen anders 

bepalen. Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 305. Vgl. art. 2-6 

VWEU.  
172  Zie bijvoorbeeld art. 5 en 6 VWEU. Beleidscoördinatie door de EU geeft haar geen eigen 

regelgevende bevoegdheden, maar kan toch van zeer groot belang zijn. De recente 

financieel-economische maatregelen die paragraaf 2.3 van dit hoofdstuk bespreekt lijken 

in belangrijke mate het resultaat te zijn van dergelijke coördinatie. Zie verder Barents, 

Het Verdrag van Lissabon, p. 370-373 en Schütze, ‘Lisbon and the federal order of 

competences’, p. 718. 
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tegenwoordig een zeer ruime bevoegdheid tot bevoegdheidsaanvulling te kennen 

in art. 352 lid 1 VWEU.
173

 Zowel de nuttig-effectdoctrine als art. 352 lid 1 

brengen dus mee dat de Unie soms bevoegd is niet-expliciet toegekende 

bevoegdheden uit te oefenen omdat dat nodig is voor de goede uitoefening van 

wel toegekende bevoegdheden. 

 Negatieve bevoegdheden zijn in essentie uitzonderingen op elders aan de 

Unie toegekende bevoegdheden.
174

 De strekking van dergelijke bepalingen is 

niet zozeer dat een bepaald deelterrein categorisch van Unie-inmenging wordt 

uitgesloten, maar eerder dat ze uitzonderingen vormen op specifieke 

bevoegdheden.
175

 Algemene negatieve bevoegdheden zijn vooral de algemeen 

geldende verplichtingen tot het waarborgen van de gelijkheid van de lidstaten en 

van hun nationale identiteit. Onder de laatste categorie moeten in ieder geval de 

essentiële staatsfuncties en de constitutionele basisstructuren van de lidstaten 

worden begrepen.
176

 Daarmee lijkt de mate waarin de Unie bevoegd is 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

173  De EG kende in art. 308 EG al bevoegdhedenaanvullingsbevoegdheid, maar die was 

beperkt tot het werkterrein van de gemeenschappelijke markt. De opvolger ervan, art. 

352 VWEU, kent een dergelijke materiële beperking niet. Art. 352 lid 1, eerste zin luidt: 

‘Indien een optreden van de Unie in het kader van de beleidsgebieden van de Verdragen 

nodig blijkt om een van de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken zonder dat 

deze Verdragen in de daartoe vereiste bevoegdheden voorzien, stelt de Raad, op voorstel 

van de Commissie en na goedkeuring door het Europees Parlement, met eenparigheid 

van stemmen passende bepalingen vast.’ Zie ook Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order 

of Competences’, p. 272 en p. 300. 
174  Zie bijvoorbeeld art. 165 VWEU.  
175  Waardoor die specifieke bevoegdheid dus geen effect mag hebben op het terrein van een 

specifieke negatieve bevoegdheid. Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of 

Competences’, p. 286. 
176  Art. 4 lid 2 EU, dat hierop ziet, luidt: ‘De Unie eerbiedigt de gelijkheid van de lidstaten 

voor de Verdragen, alsmede hun nationale identiteit die besloten ligt in hun politieke en 

constitutionele basisstructuren, waaronder die voor regionaal en lokaal zelfbestuur. Zij 

eerbiedigt de essentiële staatsfuncties, met name de verdediging van de territoriale 

integriteit van de staat, de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de 

nationale veiligheid. Met name de nationale veiligheid blijft de uitsluitende 

verantwoordelijkheid van elke lidstaat.’ Over de precieze inhoud van de bepaling wordt 

verschillend gedacht. Er bestaat met name onenigheid over of zij alleen de constitutionele 

structuren van de lidstaten beschermt, of dat zij ook bijvoorbeeld culturele aspecten als 

taak dekt. Zie bv. Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 301, 

Besselink, ‘National and constitutional identity’, p. 42-44, Von Bogdandy & Schill, 

‘Overcoming Absolute Primacy’, p. 1429-1431 en Guastaferro, ‘Beyond 

Exceptionalism’, p. 7-12. De bepaling is één van de bepalingen waarop het BVerfG zegt 

toe te zien. In dergelijke gevallen toets het Duitse hof ‘ob der unantastbare Kerngehalt 

der Verfassungsidentität des Grundgesetzes nach Art. 23 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung 

mit Art. 79 Abs. 3 GG gewahrt ist (…).’ 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 

240.  
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regelgevend op te treden uiteindelijk van het lidstaat tot lidstaat te kunnen 

verschillen.
177

 

 Een laatste beperking van de bevoegdheden van de Unie kan worden 

gevonden in het verschil per beleidsterrein tussen de toegestane 

rechtshandelingen. Art. 288 VWEU noemt als hoofdcategorieën verordeningen, 

richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen.
178

 De strekking van deze vijf 

instrumenten verschilt onderling nogal. Verordeningen werken bijvoorbeeld 

naar hun aard rechtstreeks, terwijl richtlijnen dat in beginsel niet doen en ze voor 

hun implementatie primair op de lidstaten vertrouwen.
179

 De Unie is bij 

gebruikmaking van haar bevoegdheden doorgaans niet vrij in de keuze van het 

in te zetten wetgevingsinstrument, maar is daarbij beperkt door het 

verdragsartikel dat dient als rechtsgrond voor de vast te stellen handeling.
180

 

Juist om deze reden kan in de vastlegging per beleidsterrein van de toegestane 

rechtshandelingen een fijnmazige bevoegdheidsverdeling worden gezien.
181

  

 

3.3.2 Exclusieve bevoegdheden 

De omvang en strekking van de exclusieve bevoegdheden van de voormalige 

Europese Gemeenschap is lange tijd moeilijk kenbaar en omstreden geweest. 

Het concept exclusieve Gemeenschapsbevoegdheid is überhaupt pas in de 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

177  Zowel Besselink als Von Bogdandy en Schill wijzen erop dat het HvJEU niet bevoegd 

kan zijn de identiteit van de verschillende lidstaten vast te stellen en dat de nationale 

rechters daar dus over gaan, hoewel ze daarbij gebonden zijn aan de grenzen die het 

Unierecht stelt aan art. 4 lid 2. Besselink, ‘National and constitutional identity’, p. 45 en 

Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming Absolute Primacy’, p. 1428-1430. 
178  Dit zijn niet alle typen maatregelen die de Unie kan nemen. Voor een beknopte 

beschrijving van andere handelingen, zie Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 

613-616. 
179  Waar de lidstaten verplicht zijn richtlijnen loyaal te implementeren, mogen ze dat met 

verordeningen niet, omdat een dergelijke omzetting de rechtstreekse toepasselijkheid 

ervan in twijfel zou kunnen stellen. Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the 

European Union, p. 764-765. 
180  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 583-584. De keuze van de rechtsbasis voor 

Unieoptreden kan dus erg bepalend zijn voor de te gebruiken rechtshandelingen. Lenaerts 

& Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 89-91. Vgl. Eijsbouts, Jans 

& Vogelaar, Algemeen Deel, p. 123. 
181  Dit geldt te meer omdat voor de vraag of een rechtshandeling bijvoorbeeld een 

verordening of een besluit is, niet het opschrift maar het doel en de inhoud ervan 

bepalend is. Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 763. 

Aan de fijnmazigheid van het systeem wordt wel afbreuk gedaan doordat richtlijnen in de 

praktijk zeer gedetailleerd kunnen zijn en zij op onderdelen rechtstreekse werking 

kunnen verkrijgen. De mate waarin richtlijnen een goed voorbeeld van coöperatief 

bestuur zijn, wordt door deze tendens verminderd. Voor de richtlijn als voorbeeld van 

coöperatief bestuur, zie Eijsbouts, Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 387. Zie verder 

Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 766 en 

Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 188-205.  
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jurisprudentie van het Hof van Justitie ontstaan en kende lange tijd geen, of 

nauwelijks een verdragsrechtelijke basis.
182

 Het Verdrag van Lissabon heeft in 

deze situatie verandering gebracht, zodat tegenwoordig het Werkingsverdrag 

een duidelijke definitie kent van het begrip ‘exclusieve bevoegdheid’ en het een 

limitatieve lijst van exclusieve Uniebevoegdheden bevat.
183

 Grote 

onduidelijkheid is wel nog blijven bestaan over de vraag welke externe 

Uniebevoegdheden exclusief zijn en in hoeverre de Unie die zelf exclusief kan 

maken.
184

  

 Duidelijk zijn wel de eigenschappen van een exclusieve bevoegdheid. Waar 

de Unie exclusief bevoegd is, zijn de lidstaten slechts bevoegd tot optreden voor 

zover het Unierecht hen daartoe specifiek machtigt.
185

 Voor het overige geldt 

voor hen een rechtstreeks werkend verbod op het eenzijdig handelen binnen de 

werkingssfeer van de exclusieve bevoegdheden.
186

 Omdat hierin het gevaar van 

stilstand schuilt, bijvoorbeeld wegens gebrek aan overeenstemming in de Raad, 

kunnen ‘de lidstaten gezamenlijk verplicht [zijn] op te treden als zaakwaarnemer 

van het gemeenschappelijke belang’.
187

 Wanneer het de Unie niet lukt haar 

bevoegdheden uit te oefenen, dienen de lidstaten in nauw overleg van met de 

Commissie die maatregelen te nemen, die nodig zijn om de continuïteit van het 

beleid te waarborgen.
188

 

 

3.3.3 Gedeelde bevoegdheden 

Verreweg de meeste bevoegdheden van de Unie zijn gedeelde bevoegdheden.
189

 

Art. 4 VWEU geeft een lijst van de belangrijkste terreinen waarop de Unie en de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

182  Zie hierover nader Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 177-

178; Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 95-98; 

Eijsbouts, Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 377-378 en Von Bogdandy & Bast, 

‘Federal Order of Competences’, p. 289-290. 
183  Barents spreekt zelfs expliciet zijn complimenten aan de verdragsauteurs uit voor de in 

art. 2 lid 1 VWEU neergelegde definitie van het begrip exclusieve bevoegdheid. Minder 

lovend is hij over de definities van de vijf terreinen die als exclusief worden aangemerkt, 

omdat die nogal wat vragen oproepen. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 362-366. 

Vgl. Schütze, ‘Lisbon and the federal order of competences’, p. 711-714. 
184  Voor een zeer kritische bespreking van dit punt, zie Schütze, ‘Lisbon and the federal 

order of competences’, p. 713-714. Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 366-367. 
185  Deze machtigingsmogelijkheid is wel daarin beperkt dat bevoegdheden niet de facto 

geheel terugovergedragen kunnen worden. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 362-

363. Vgl. Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 95. 
186  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 362. 
187  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 363. 
188  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 363. Vgl. Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order 

of Competences’, p. 290. 
189  Schütze, ‘Lisbon and the federal order of competences’, p. 714.  
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lidstaten bevoegdheden delen.
190

 Op deze terreinen zijn de lidstaten slechts 

bevoegd wetgevend op te treden voor zover de Unie dat nog niet gedaan 

heeft.
191

 Dat klinkt alsof er sprake is van regulering door ofwel de Unie, ofwel 

de lidstaten, maar dat is meestal niet het geval. Doorgaans is er sprake van 

‘vervlechting van wetgeving’, doordat de lidstaten invullen wat de Unie heeft 

opengelaten. Het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel sturen hier zelfs op 

aan.
192

 

 Van enkele gedeelde bevoegdheden is het de Unie expliciet verboden 

uitputtend gebruik te maken. De wetgevingsterreinen in kwestie mogen niet 

geheel bezet worden, opdat er ruimte voor de lidstaten moet blijven bestaan. In 

de literatuur worden deze bevoegdheden soms (verborgen) parallelle 

bevoegdheden genoemd.
193

 Het ingewikkelde aan deze categorie is dat zij een 

tussenvorm lijkt te zijn van ‘gewone’ gedeelde bevoegdheden en de hieronder te 

bespreken coördinerende bevoegdheden. De Unie is op deze terreinen namelijk 

wel bevoegd om op te treden, maar schijnbaar worden de lidstaten door dat 

optreden niet beperkt in hun eigen mogelijkheden. In de literatuur wordt terecht 

opgemerkt dat dit moeilijk voorstelbaar is omdat Unieoptreden de lidstaten bijna 

per definitie in hun mogelijkheden tot eigen beleidsvorming beperkt, al was het 

maar vanwege het loyaliteitsbeginsel.
194

 Misschien heeft Barents dan ook wel 

gelijk waar hij stelt dat het categoriseren van Uniebevoegdheden voornamelijk 

‘schijnduidelijkheid’ oplevert.
195

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

190  Deze lijst is, om onduidelijke redenen, evenwel niet volledig. Barents, Het Verdrag van 

Lissabon, p. 370. 
191  Art. 2 lid 2 VWEU. De Unie kan gedeelde bevoegdheden in beginsel dus ook ‘exclusief 

maken’ door een geheel beleidsterrein te ‘bezetten’. In het Amerikaanse recht spreekt 

men dan van field pre-emption (en in het Duitse van Sperrwirkung). Bevoegdheden 

worden daarmee niet werkelijk exclusief, aangezien ze ook door intensief gebruik 

uiteraard niet van categorie veranderen. Op ieder nieuw gebruik van de bevoegdheid is 

het subsidiariteitsbeginsel dan ook zonder meer van toepassing en eventueel 

‘vrijgekomen terrein’ kan door de lidstaten ‘herbezet’ worden. Zie over deze 

terminologische kwestie verder Eijsbouts, Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 380, Von 

Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 290-294 en Lenaerts & Van 

Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 97. 
192  Voor kritiek op de formulering van art. 2 lid 2 VWEU in dit verband, zie Schütze, 

‘Lisbon and the federal order of competences’, p. 715. 
193  Bedoeld worden vooral de bevoegdheden die worden genoemd in art. 4 lid 3 en 4 

VWEU. Met name Schütze is hierover erg kritisch. Schütze, ‘Lisbon and the federal 

order of competences’, p. 716-717. Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 371. 

Volgens Barents zijn de bevoegdheden in kwestie zelfs in het geheel geen gedeelde 

bevoegdheden. Vgl. Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 291 en 

p. 306. 
194  Schütze, ‘Lisbon and the federal order of competences’, p. 717 en Von Bogdandy & 

Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 294-295. 
195  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 376. 
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3.3.4 Aanvullende of coördinerende bevoegdheden 

De kritiek dat categorisering van bevoegdheden slechts schijnduidelijkheid 

oplevert, kan ook gelden voor de categorie van aanvullende of ondersteunende 

bevoegdheden. Art. 6 VWEU geeft wel een lijst van beleidsterreinen die onder 

deze categorie vallen, maar maakt niet duidelijk of deze limitatief is. Het lijkt 

erop dat dat niet het geval is.
196

 Hoe dan ook is de Unie op de genoemde 

beleidsterreinen slechts bevoegd tot ‘aanvulling’, ‘ondersteuning’ of 

‘coördinatie’. Deze termen verschillen onderling niet wezenlijk qua strekking en 

maken vooral duidelijk dat de Unie op de genoemde terreinen geen ‘eigen’ 

bevoegdheden bezit en die van de lidstaten dus niet kan overnemen.
197

 

‘Veldbezetting’ (field pre-emption) is hier dus principieel uitgesloten.  

 Dat zelfs de bevoegdheid tot het doen van aanbevelingen op bepaalde 

beleidsterreinen onder de categorie aanvullende bevoegdheden valt, maakt 

duidelijk hoe precies de verticale bevoegdheidsverdeling geregeld kan zijn.
198

 

Aanbevelingen hebben volgens art. 288 VWEU immers geen verbindende 

werking.
199

  

 

3.3.5 Bevoegdhedenaanvulling 

De nauwkeurige toedeling van bevoegdheden aan de Unie leidt vrijwel 

noodzakelijkerwijs tot situaties waarin Europese bevoegdheden wel gewenst zijn 

en binnen de doelstellingen passen, maar toch niet zijn verleend. Voor dergelijke 

situaties is de bevoegdhedenaanvullingsbevoegdheid van art. 352 VWEU 

bedoeld.
200

 Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om Kompetenz-Kompetenz of om 

een alternatieve versimpelde verdragswijzigingsprocedure.
201

 Toch zijn de 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

196  Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 299 en Schütze, ‘Lisbon and 

the federal order of competences’, p. 718-722. 
197  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 374. 
198  Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 296. Voor een voorbeeld van 

expliciete toekenning van een aanbevelingsbevoegdheid, zie art. 167 lid 5 VWEU. 
199  Volgens het HvJ betekent dit wegens het loyaliteitsbeginsel evenwel niet dat 

aanbevelingen in het geheel geen rechtsgevolgen hebben: ‘De nationale rechterlijke 

instanties zijn namelijk gehouden de aanbevelingen bij de oplossing van de bij hen 

aanhangige geschillen in aanmerking te nemen, met name wanneer deze duidelijkheid 

verschaffen over de uitlegging van nationale bepalingen die ter uitvoering ervan zijn 

vastgesteld of wanneer zij bedoeld zijn om dwingende communautaire bepalingen aan te 

vullen.’ HvJ EG 13 december 1989, nr. C-322/88 (Grimaldi), r.o. 18. Zie nader Lenaerts 

& Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 782. 
200  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 375-376. 
201  In vooral Duitse kringen is de voorganger van art. 352 VWEU, art. 308 EG, stevig 

bekritiseerd omdat die in de praktijk wel sterk op Kompetenz-Kompetenz zou hebben 

geleken. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 375. Voor de kritische behandeling in het 

Lissabon-Urteil van beide artikelen, zie A. Cuyvers, ‘Soeverein hof bewaakt Soevereine 

staat om Soeverein volk te behoeden voor Soeverein Europa’, in: J.M.J. van Rijn van 

Alkenade & J. Uzman, Soevereiniteit of pluralisme? Nederland en Europa na het 
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mogelijke consequenties van de bepaling verstrekkend. Telkens wanneer 

optreden van de Unie nodig blijkt om de doelstellingen van de Unie te behalen, 

maar daarvoor geen bevoegdheid is verleend, is de Unie bevoegd zich die 

bevoegdheid toe te kennen. Anders dan bijvoorbeeld de Amerikaanse necessary 

and proper clause, zijn de toe te voegen bevoegdheden niet gekoppeld aan 

expliciet toegekende bevoegdheden. Daardoor is het moeilijk een bevoegdheid 

te verzinnen die wel binnen de doelstellingen van de Unie valt, maar niet onder 

art. 352 kan worden gebracht.
202

 

 Uiteraard zijn er wel grenzen aan de toepassingsmogelijkheden van art. 352 

VWEU. Lid 3 van het artikel stelt bijvoorbeeld dat de bevoegdheid niet gebruikt 

mag worden om te komen te harmonisatie waar dat elders door de verdragen is 

uitgesloten.
203

 Hierin is terug te zien dat het om een bevoegdheid tot aanvulling 

gaat, en er dus niet wezenlijk van verdragswijziging sprake mag zijn. Een 

tweede beperking is dat de bevoegdheid volgens art. 352 lid 4 niet gebruikt mag 

worden op het terrein van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en 

Veiligheidsbeleid. Dat terrein neemt überhaupt een uitzonderlijke positie in, 

doordat het niet in het Werkingsverdrag maar in het EU-Verdrag staat.
204

 Die 

positie wordt dus versterkt door het ook buiten het bereik van art. 352 VWEU te 

plaatsen. De grens van de mogelijke toepassing van art. 352 VWEU lijkt 

daarmee te zijn bereikt, waar die zou leiden tot fundamentele wijziging van 

verdragsbepalingen. 

 

3.4 Handhaving van de verticale verhoudingen 

Typerend voor de ‘federale’ organisatiewijze van de Europese Unie is dat de 

Unie voor de uitvoering van haar besluiten sterk op de lidstaten leunt. In zijn 

algemeenheid brengt het loyaliteitsbeginsel mee dat deze verplicht zijn het 

Unierecht eigener beweging zo goed mogelijk te implementeren en/of uit te 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Lissabon-Urteil (Preadviezen geschreven ten behoeve van de tweede Staatsrechtdag voor 

jonge juristen, gehouden op 25 mei 2010 in Leiden), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 

2011, p. 61. Voor de curieuze verhouding tussen art. 352 VWEU en de nieuwe 

vereenvoudigde herzieningsprocedure van art. 48 EU, zie Barents, Het Verdrag van 

Lissabon, p. 376. 
202  De Unie mag overigens niet zijn doelstellingen aanpassen of aanvullen. Eijsbouts, Jans & 

Vogelaar, Algemeen Deel, p. 381. Over de Amerikaanse necessary and proper clause , 

zie paragraaf 3.3.1 van hoofdstuk 4. 
203  Dit verbod gold overigens ook voor art. 308-oud. Weliswaar niet op basis van de 

verdragstekst, maar wel op basis van de rechtspraak. Barents, Het Verdrag van Lissabon, 

p. 376. Vgl. Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 94-

95. 
204  Art. 23 VEU e.v. 
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voeren.
205

 Art. 291 VWEU bevat echter een meer principiële regeling en brengt 

mee dat de uitvoering van het Unierecht primair aan de lidstaten toekomt.
206

 

Unie-instellingen zijn in beginsel slechts in beeld wanneer ‘het nodig is dat 

juridisch bindende handelingen van de Unie volgens eenvormige voorwaarden 

worden uitgevoerd’. En zelfs dan is er geen sprake van een ‘uniforme 

uitvoerende Uniemacht’.
207

 De Commissie, die de uitvoering in dergelijke 

gevallen meestal toebedeeld krijgt, kan wel verplichtingen opleggen aan de 

lidstaten als zodanig, maar is niet bevoegd hun autoriteiten rechtstreeks aan te 

sturen.
208

 Het grootste deel van het Unierecht wordt dus door de verschillende 

lidstaten naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid uitgevoerd, zonder dat er 

centrale uitvoeringsbeslissingen genomen worden. 

 Dit wil uiteraard niet zeggen dat de Unie de lidstaten helemaal op hun 

blauwe ogen moet geloven. De Commissie heeft, als ‘hoedster der Verdragen’, 

de taak toezicht te houden op de nakoming van de verdragen door de 

lidstaten.
209

 Zij kan naleving weliswaar niet feitelijk afdwingen, maar kan wel 

op grond van art. 258 VWEU een beroep bij het Hof van Justitie wegens niet-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

205  Een verplichting is bijvoorbeeld dat de lidstaten onder gelijke formele en materiële 

voorwaarden toezien op de naleving van het Unierecht, waarbij als minimumeis geldt dat 

op te leggen straffen doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn. Lenaerts & Van 

Nuffel, Europees Recht, p. 460. 
206  Volgens Schütze werkt art. 291 VWEU als lex specialis ten opzichte van het 

loyaliteitsbeginsel. R. Schütze, ‘From Rome to Lisbon: “Executive federalism” in the 

(new) European Union’, Common Market Law Review 2010, vol. 47, p. 1397-1398. Piris 

spreekt van het fundamentele principe van ‘indirect administration’. Piris, The Lisbon 

Treaty, p. 97. Zie ook Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 455. Voor het grote 

belang van het loyaliteitsbeginsel in dit verband, zie verder Von Bogdandy, ‘Founding 

Principles’, p. 41. 
207  Ondanks de restrictieve formulering van art. 291 lid 2 VWEU ziet Schütze in dit artikel 

toch een ‘algemene uitvoerende bevoegdheid’ van de Commissie, die subsidiair zou zijn 

aan de uitvoerende bevoegdheden van de lidstaten. Dit zou men zo moeten zien, dat als 

de lidstaten niet tot juiste uitvoering van het Unierecht komen, de Unie bevoegd zou zijn 

tot gecentraliseerde implementatie. Men zou in dit verband van ‘complementaire 

uitvoering’ kunnen spreken. Erg veel steun voor deze lezing kan niet aan de 

verdragstekst worden ontleend. Schütze, ‘“Executive federalism”’, p. 1400 en p. 1416-

1419. Voor het apart van toepassing zijn van het subsidiariteitsbeginsel op wetgeving en 

uitvoering en de consequenties daarvan, zie p. 1411. Zie ook Lenaerts & Van Nuffel, 

Europees Recht, p. 463-465. Voor het formele verschil naar Unierecht tussen wetgeving 

en uitvoering, zie Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 461-463. 
208  De Commissie is bijvoorbeeld niet bevoegd instructies aan nationale autoriteiten uit te 

delen of hun beslissingen tegen te houden. Schütze, ‘“Executive federalism”’, p. 1404. 

Voor een vergelijking met het Amerikaanse commandeering-verbod, zie p. 1418-1419. 

Voor de structuur van (de weinig voorkomende) mixed administration, zie p. 1419-1424. 
209  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 457. Voor de bevoegdheid van de Unie om 

de lidstaten op basis van vrijwilligheid bij te staan bij hun uitvoerende taken, zie Schütze, 

‘“Executive federalism”’, p. 1407-1408. 
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nakoming van verdragsverplichtingen instellen.
210

 Daarbij maakt het niet uit 

welk orgaan of welke (deel)overheid van de lidstaten het was die het Unierecht 

niet naar behoren is nagekomen. Spiegelbeeldig aan de onbevoegdheid van de 

Commissie tot het rechtstreeks aansturen van de organen van de lidstaten, zijn 

de lidstaten in beginsel Europeesrechtelijk aansprakelijk voor alle schendingen 

door die organen van het Unierecht.
211

 

 Naast deze rol van de Commissie is ook die van het Hof van Justitie 

evenwel van groot belang. De prejudiciële-vragenprocedure stelt nationale 

rechters, en via hen de betrokken procespartijen, in staat het nationale recht door 

het HvJEU te laten toetsen aan het Unierecht. In deze procedure kan weliswaar 

niet al het nationale recht aan al het Unierecht worden getoetst, maar wel veel.
212

 

De praktische betekenis van deze procedure is dan ook niet te onderschatten. 

Veel problemen met de naleving van Europees recht kunnen zo namelijk min of 

meer bottom-up door nationale rechters worden opgelost, waardoor 

belanghebbenden verregaand in staat worden gesteld hun Europese rechten 

daadwerkelijk af te dwingen.
213

  

 Het toezicht op de naleving van het Unierecht komt zo, linksom of 

rechtsom, uiteindelijk bij de rechterlijke macht te liggen. Voor zover dat niet al 

van begin af aan duidelijk was, heeft het Hof van Justitie zich tot een 

‘constitutionele rechter’ ontwikkeld, die zijn taak zeer serieus neemt.
214

 Het 

heeft steeds zeer zijn best gedaan zeker te stellen dat individuen en instellingen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

210  Het Unierecht kent bijvoorbeeld niet een bevoegdheid tot ‘Uniedwang’ of iets dergelijks. 

Von Bogdandy, ‘Founding Principles’, p. 41. 
211  Aangezien alle overheden de plicht hebben eigener beweging hoger nationaal recht 

terzijde te stellen wanneer dat conflicteert met rechtstreeks werkend Unierecht, en zij 

zich kunnen vergissen, zijn de lidstaten kennelijk ook aansprakelijk voor schendingen 

van Unierecht die ze volgens dat recht zelf niet konden voorkomen. Lenaerts & Van 

Nuffel, Europees Recht, p. 457-463. 
212  Vooral leerstukken als rechtstreekse werking, conforme interpretatie en abstracte 

rechtmatigheidstoetsing maken veel (marginale) toetsing mogelijk. Zie hierover nader 

Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 183-205. 
213  Tenminste, voor zover de nationale rechters hieraan loyaal meewerken. Von Bogdandy 

wijst er dan ook op dat de betekenis van het loyaliteitsbeginsel in dit verband zeer groot 

is. Von Bogdandy, ‘Founding Principles’, p. 41. 
214  Von Bogdandy en Bast wijzen erop dat er een zeker wantrouwen bij de lidstaten bestaat, 

waar het gaat om de toezichthoudende taak van het Hof op de verticale machtenscheiding 

van de Unie. Dat wantrouwen was vroeger volgens hen terecht, aangezien nota bene de 

Raad die scheiding zelf niet altijd serieus nam. Sinds de jaren 1990 zou het Hof zich ook 

tegenover dit orgaan assertiever zijn gaan opstellen waardoor de verticale 

machtenscheiding beter gewaarborgd zou zijn. Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of 

Competences’, p. 286 en p. 301-302. Vgl. Kapteyn e.a. Het recht van de Europese Unie, 

p. 115-116. Het Hof ziet onder andere toe op naleving van de ‘constitutionele beginselen’ 

van het Unierecht, die het conform art. 6 lid 3 VEU grotendeels ontleent aan de 

‘constitutionele tradities die de lidstaten gemeen hebben’. Voor een overzicht van 

algemene rechtsbeginselen, zie Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the 

European Union, p. 711-719.  
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hun rechten gehandhaafd zagen.
215

 Ondanks deze inspanningen wordt er door 

sommigen wel getwijfeld aan het vermogen van het Hof van Justitie om als 

‘ultieme arbiter’ de grenzen van het Europese recht te bepalen en te bewaken. 

Met enige regelmaat worden er voorstellen gedaan om te komen tot bijvoorbeeld 

een Europees constitutioneel hof, dat te vergaande beperkingen van de 

soevereiniteit van de lidstaten zou moeten voorkomen.
216

 Deze taak wordt echter 

ook aan de nationale constitutionele rechters toebedacht. Vanuit de gedachte dat 

de nationale volkeren hun soevereiniteit niet opgegeven hebben zijn juist zij 

althans de aangewezen instantie om de (uiterste grenzen van de) nationale 

soevereiniteit te bewaken. De bevoegdheid ertoe is echter even omstreden als de 

aard van de Unie. De vraag wie uiteindelijk de ‘ultieme interpretator’ van het 

Unierecht is, is daarmee een open vraag.
217

  

 

4. Democratische legitimatie van het Uniegezag door het Europees 

Parlement  

4.1 Het Europees Parlement als volkerenvertegenwoordiging 

4.1.1 Volksvertegenwoordiging door het Europees Parlement 

Bijdragen over het democratische-legitimatieconcept van de Europese Unie 

beginnen vaak met de (terechte) waarschuwing dat democratieconcepten niet 

zonder meer van de lidstaten naar de Unie kunnen worden overgeplant.
218

 Hoe 

onzeker de aard van de Unie immers ook moge zijn, algemeen aanvaard is wel 

dat zij geen staat is. Anders dan bijvoorbeeld de Bondsrepubliek Duitsland kent 

de Unie geen algemeen geaccepteerd democratiebeginsel dat de democratische 

legitimatie van het Unieoverheidsgezag verklaart en inkadert.  

 Daarmee is evenwel niet gezegd dat de Unie geen behoefte heeft aan de 

democratische legitimatie van haar gezag. Zij oefent immers eenzijdig 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

215  Specifiek voor het Europees Parlement heeft het in het verleden zelfs een beroepsrecht 

van dat orgaan ‘ingelezen’ in de verdragen, hoewel die daar duidelijk niet in voorzagen, 

zodat het zijn rechten veilig kon stellen. In dat beroepsrecht is vervolgens ook formeel 

door het Verdrag van Nice voorzien. Corbett, Jacobs & Shackleton, The European 

Parliament, p. 306-308. 
216  Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of Competences’, p. 302. 
217  Zie hierover nader hoofdstuk 7. 
218  Zie bijvoorbeeld B. Crum, ‘Tailoring Representative Democracy to the European Union: 

Does the European Constitution Reduce the Democratic Deficit?’, European Law 

Journal 2005, vol. 11, nr. 4, p. 452 en K. Lenaerts & N. Cambien, ‘The Democratic 

Legitimacy of the EU after the Treaty of Lisbon’, in: J. Wouters, L. Verhey & P. Kiiver 

(red.), European Constitutionalism beyond Lisbon, Antwerpen, Oxford en Portland: 

Intersentia 2009, p. 185. Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 222. 
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overheidsgezag over burgers uit, waaraan de lidstaten in beginsel geen afbreuk 

kunnen doen.
219

 Volgens de Unie zelf is zij evenzeer als haar lidstaten in staat 

het leven van haar burgers door middel van ge- en verboden te reguleren. Naar 

gangbare (democratie)opvattingen behoeft de uitoefening van dergelijk gezag 

democratische legitimatie, of het nu wel of niet door een staat wordt 

uitgeoefend. En ook het Unierecht zelf meent dat democratie een belangrijke rol 

speelt bij de legitimatie van het Europese overheidsgezag. Hoewel de 

Unieverdragen geen uitspraak doen over het ‘wezen’ van de Unie, regelen zij 

wel haar democratische ‘werking’. Art. 2 VEU bepaalt dat democratie een van 

de waarden is, waarop de Unie berust, terwijl art. 10 lid 1 VEU stelt dat ‘[d]e 

werking van de Unie is gegrond op representatieve democratie’.
220

 Het lijkt er 

dus sterk op dat de Unie zichzelf ziet als een organisatie die weliswaar niet door 

burgers geconstitueerd is, maar wel een vorm van democratisch zelfbestuur door 

burgers kent. 

 Lid 2 van art. 10 VEU beschrijft wat Barents het ‘model van duale 

democratische legitimatie’ noemt: burgers worden enerzijds rechtstreeks in het 

Europees Parlement vertegenwoordigd en anderzijds indirect in de (Europese) 

Raad.
221

 Omdat de Europese Raad en de Raad in de eerste plaats 

statenvertegenwoordigingen zijn wordt de Unie wel, in het licht van deze 

legitimatiestructuur, gekwalificeerd als ‘Unie van burgers en lidstaten’.
222

 Het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

219  L.F.M. Besselink, Een samengestelde Europese constitutie (oratie Utrecht), Groningen: 

Europa Law Publishing 2007, p. 4. Waar het Europees Parlement steeds meer lijkt op 

nationaal-democratische parlementen, ligt het ook steeds meer voor de hand zijn rol 

democratisch te duiden. Vgl. Crum, ‘Tailoring Representative Democracy’, p. 453. 
220  Hoewel representatieve democratie zonder meer de democratische ‘hoofdvorm’ van Unie 

is, is er expliciet ook ruimte gemaakt voor ‘participerende democratie’. De duidelijkste 

uitdrukking hiervan is het Europese burgerinitiatief. Van Gerven, ‘Democratic 

Legitimacy for the European Union’, p. 172. Barents wijst verder op een aantal 

overlegstructuren dat door de Unieverdragen wordt voorzien. Barents, Het Verdrag van 

Lissabon, p. 226.  
221  Art. 10 lid 2 EU: ‘De burgers worden op het niveau van de Unie rechtstreeks 

vertegenwoordigd in het Europees Parlement. De lidstaten worden in de Europese Raad 

vertegenwoordigd door hun staatshoofd of hun regeringsleider en in de Raad door hun 

regering, die zelf democratische verantwoording verschuldigd zijn aan hun nationale 

parlement of aan hun burgers.’ Zie over model van duale democratische legitimatie 

Barents, Het Verdrag van Lissabon, hoofdstuk 9. Volgens Barents is dit model vooral 

een ‘verklarend beginsel’ en vormt het ‘vooral geen blauwdruk voor een specifiek 

institutioneel model’ (p. 231). Vgl. Lenaerts & Cambien, ‘The Democratic Legitimacy of 

the EU’, p. 186 en Besselink e.a., Nederlandse Grondwet en de EU, p. 59. 
222  J.A. Hoeksma, ‘Een nieuw verschijnsel en een nieuwe term’, NJB 2008, nr. 35, p. 2220-

2224 en J.A. Hoeksma, ‘Voorbij federatie en confederatie: de EU als Unie van burgers en 

lidstaten’, Internationale Spectator 2009, vol. 63, nr. 2, p. 83-86. Vgl. Van Gerven, 

‘Democratic Legitimacy for the European Union’, p. 171. Hoeksma ziet hierin het wezen 

van de Unie. Dit concept is volgens hem nieuw en past kennelijk niet in de klassieke 

drieslag eenheidsstaat – federatie – confederatie. Het lijkt hierbij echter niet te gaan om 

een wezenlijk nieuwe theorie, maar vooral om een variant op de bestaande theorie van 
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verklarende vermogen van deze term lijkt evenwel niet groter dan die van het 

‘model’ van duale democratische legitimatie. Beide beschrijven simpelweg de 

structuur van de Unie, zonder bijvoorbeeld nader uit te werken of het Europees 

Parlement verschillende Europese volkeren vertegenwoordigt, of een Europees 

electoraat. Deze vraag is onder meer interessant in het licht van de eerder 

behandelde democratiedoctrine van het Bundesverfassungsgericht. 

 Volgens art. 14 lid 2 VEU bestaat het Europees Parlement uit 

‘vertegenwoordigers van de burgers van de Unie’, die ‘degressief evenredig 

vertegenwoordigd’ zijn met een minimum van 6 en een maximum van 96 

vertegenwoordigers per lidstaat. Wie er precies met ‘de burgers van de Unie’ 

worden bedoeld is niet meteen duidelijk. Enerzijds spreekt art. 13 lid 1 VEU van 

‘de belangen van haar burgers’ (die van de Unie dus), anderzijds heeft art. 3 lid 

1 VEU het over ‘het welzijn van haar volkeren’ en heeft art. 1 VEU het over 

‘een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa’. Dat de burgers tot 

een groter geheel behoren is dus wel duidelijk, maar tot welk geheel precies is 

moeilijk vaststelbaar. De keuze lijkt te bestaan uit ‘het geheel van direct met de 

Unie verbonden Unieburgers’, ‘het geheel van verschillende Unievolkeren’ en 

‘het geheel van volkeren van de staten die in de Unie verenigd zijn’.
223

 

 Het belang van dit soort vragen kan worden geïllustreerd aan de hand van de 

eerder in dit hoofdstuk behandelde onenigheid over de aard van de Unie. Het 

Duitse constitutionele hof meent immers dat ‘de burgers’ primair de burgers van 

de lidstaten zijn, die nationaal vertegenwoordigd moeten worden. Vooral de 

nationale parlementen zouden in deze benadering een belangrijke 

vertegenwoordigende taak hebben, terwijl het Europees Parlement volgens het 

BVerfG slechts een aanvullende rol heeft. Voor zover het die rol volgens het hof 

al heeft, meent het BVerfG bovendien dat het EP burgers slechts in hun 

hoedanigheid als lid van een van de volkeren van de lidstaten 

vertegenwoordigt.
224

 

 Het Hof van Justitie oordeelt echter, zo bleek ook reeds, al jaren dat het 

Unieburgerschap voorbestemd is de primaire hoedanigheid van Europese 

burgers te worden. Vanuit deze vooronderstelling geredeneerd zijn burgers 

vooral Europese burgers. Het zou in hierbij voor de hand liggen juist het 

Europees Parlement de voornaamste vertegenwoordigende rol toe te kennen. De 

vertegenwoordigende positie van het EP kan daarom moeilijk afgeleid worden 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

het multilevel constitutionalisme van Pernice (zie hoofdstuk 7), die zijn naamgeving 

ontleent aan zijn legitimatie-invalshoek. Dat de Raad primair een 

statenvertegenwoordiging is, blijkt onder meer uit art. 16 lid 2 EU. 
223  De laatste formulering is ontleend aan voormalig art. 189 EG, dat er de nadruk op legde 

dat niet de volkeren zelf, maar slechts hun staten in de Unie verenigd zijn. Deze 

formulering sluit sterk aan bij de gedachte dat de lidstaten de constituante(n) van de Unie 

zijn. Vgl. Eijsbouts, Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 395-396. Vrij algemeen 

geaccepteerd is overigens de notie dat het Parlement niet de vertegenwoordiger van het 

Europese volk is omdat dat niet bestaat. Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 182. 
224  2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 280-287. 
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uit een tekstuele analyse van de genoemde bepalingen. Een nadere duiding van 

de status van het burgerschap wordt immers al snel een keuze voor de ene of de 

andere opvatting over de aard van de Unie, terwijl dat niet de insteek van dit 

hoofdstuk is.
225

 Omdat de Unieverdragen de democratische 

vertegenwoordigingsrelaties vooral in burgerschapstermen duiden, kan uit de 

precieze bewoordingen van de bepalingen daarover dus niet ‘neutraal’ de 

vertegenwoordigende positie van het Parlement worden afgeleid.
226

 Een 

positiefrechtelijke duiding van de vertegenwoordigende positie van het EP, die 

geen stelling neemt in het debat over de aard van de Unie maar juist is gebaseerd 

op het geldende recht, kan daarom het beste worden afgeleid uit een aantal 

bepalingen dat vertegenwoordiging door, en verkiezing van het Europees 

Parlement inkadert.
227

 

 

4.1.2 De verkiezing en organisatie van het Europees Parlement 

Art. 10 lid 3 VEU geeft aan iedere burger het recht deel te nemen aan het 

‘democratische bestel van de Unie’,
228

 terwijl art. 9 VEU stelt dat de Unie ‘in al 

haar activiteiten het beginsel van gelijkheid van haar burgers [eerbiedigt]’.
229

 In 

beginsel zou hieruit de conclusie moeten worden getrokken dat alle burgers 

evenveel gewicht in de schaal leggen als zij stemmen voor het EP. Dat is echter 

maar ten dele zo, aangezien art. 14 lid 2 degressief evenredige 

vertegenwoordiging voorschrijft.
230

 De toewijzing van het aantal zetels aan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

225  Hier wordt immers niet gepoogd de positie van het Parlement af te leiden uit het ene of 

het andere concept over de aard van de Unie, maar eerder het omgekeerde. De positie van 

het EP wordt hier op basis van het positieve recht geschetst. Ook als rechtspraak onder 

het positieve recht wordt gerekend kan niet simpelweg het HvJ gevolgd worden. De 

rechtspraak van het BVerfG is dan immers evenzeer positief recht. In hoofdstuk 7 wordt 

wel een standpunt ingenomen over de aard van de Unie. 
226  Zie nader Duchateau & Hulstijn, ‘Waartoe is het EP op aarde?’, m.n. p. 109-111. 
227  Hoewel art. 14 VEU geen expliciete relatie legt tussen democratie enerzijds en 

verkiezing en vertegenwoordiging anderzijds, is het niet heel ver gezocht die drie 

begrippen aan elkaar te koppelen. Zeker representatieve democratie kan immers niet of 

nauwelijks zonder parlement en verkiezing van een parlement kan moeilijk anders gezien 

worden dan als democratische beïnvloeding door burgers van het overheidsgezag. 

Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 305 en Crum, ‘Tailoring Representative 

Democracy’, p. 455. 
228  De Engelse taalversie spreekt zelfs van ‘the democratic life of the Union’; de Duitse van 

‘am demokratischen Leben der Union’. Vgl. Lenaerts & Cambien, ‘The Democratic 

Legitimacy of the EU’, p. 186. 
229  Volgens art. 2 VEU is gelijkheid overigens überhaupt één van de waarden van de EU. 
230  Art. 14 lid 2, eerste alinea VEU luidt: ‘Het Europees Parlement bestaat uit 

vertegenwoordigers van de burgers van de Unie. Hun aantal bedraagt niet meer dan 

zevenhonderdvijftig, plus de voorzitter. De burgers zijn degressief evenredig 

vertegenwoordigd, met een minimum van zes leden per lidstaat. Geen enkele lidstaat 

krijgt meer dan zesennegentig zetels toegewezen.’ Volgens veel democratietheorieën zijn 
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lidstaten door hetzelfde artikellid maakt duidelijk waaraan de evenredigheid 

moet worden afgemeten, namelijk aan de bevolkingsomvang per lidstaat.
231

 De 

burgers van de Unie hebben dus in beginsel een gelijk stemrecht, dat qua 

‘omvang’ wordt gecorrigeerd door de omvang van de ‘lokale’ bevolking.  

 Deze lezing wordt bevestigd door de ‘Akte betreffende de rechtstreekse 

verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van 

rechtstreekse algemene verkiezingen’, waarvan art. 1 lid 1 voorschrijft dat de 

leden van het EP in de lidstaten worden gekozen volgens een stelsel van 

evenredige vertegenwoordiging.
232

 Omdat de lidstaten relatief vrij zijn dit stelsel 

vorm te geven, geldt het gelijke (of evenredige) stemgewicht dus per lidstaat. 

Verder bewijs kan worden geleverd aan de hand van art. 22 lid 2 VWEU, dat 

alle burgers van de Unie, die in een ‘andere’ lidstaat verblijven het stemrecht in 

die lidstaat voor het Europees Parlement geeft. Dit stemrecht wordt namelijk 

toegekend ‘onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat’, zodat 

voor het stemgewicht van een Unieburger niet zijn nationaliteit doorslaggevend 

is, maar de lidstaat waarin hij deelneemt aan de verkiezingen.
233

  

 Strikt genomen wordt het electoraat van het Parlement dus gevormd door de 

verschillende, in iedere afzonderlijke lidstaat verblijvende groepen 

Unieburgers.
234

 In het licht van de principiële gelijkheid van Unieburgers en de 

principiële keuze van art. 14 lid 2 VEU die burgers degressief-evenredig te laten 

vertegenwoordigen, is het echter verleidelijk in plaats daarvan ‘de Europese 

volkeren’ te lezen. Het is immers moeilijk te begrijpen waarom de ‘omvang’ van 

het stemrecht van een Unieburger enkel en alleen zou veranderen doordat hij 

van de ene naar de andere lidstaat verhuist. Als het electoraat van het EP zou 

bestaan uit ‘het geheel van gelijke Unieburgers’, zou het zonder meer voor de 

hand liggen die Unieburgers een werkelijk gelijk stemrecht te geven, waar ze 

zich ook (in de Unie) bevinden. Het voor het stemgewicht laten meetellen van 

de lidstaat van verblijf is aan de ene kant heel logisch, als daarin een 

weerspiegeling van de notie wordt gezien dat het ene volk het andere niet al te 

makkelijk zou moeten kunnen overstemmen.
235

 Het Duitse 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

democratie en gelijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Volgens Barents moet de 

Europese gelijkheidsnorm echter niet zo opgevat worden. Barents, Het Verdrag van 

Lissabon, p. 228. 
231  Zie hierover nader Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 306. 
232  Verder: ‘Akte’. Hij is laatstelijk gewijzigd bij raadbesluiten van 25 juni en 23 september 

PbEG 2002, L 283/1. Vgl. W.R. Möhlmann, De politieke instellingen van de Europese 

Gemeenschap (diss. Nijmegen), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p. 119. 
233  Burgers die in een andere lidstaat verblijven kunnen er overigens ook voor kiezen in hun 

‘eigen’ lidstaat deel te nemen aan de verkiezingen, als dat kiesrecht het toelaat. 

Kadelbach, ‘Union Citizenship’, p. 457. 
234  Kadelbach, ‘Union Citizenship’, p. 456-457. 
235  Anders gezegd zou het vreemd zijn dat een Unieburger een relatief klein stemgewicht 

heeft omdat hij zich toevallig in een lidstaat bevindt waarin zich erg veel Unieburgers 

bevinden. Zie anders, Kadelbach, ‘Union Citizenship’, p. 456-457. Vgl. J. Shaw, ‘The 
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Bundesverfassungsgericht wijst er in dit verband bovendien op dat een 

minimum van zes vertegenwoordigers per lidstaat in staat is een enigszins 

evenredige afspiegeling te vormen van het volk van een lidstaat.
236

  

 Ook overigens sluit het kiesstelsel dat geldt voor het Europees Parlement 

goed aan bij deze notie. Hoewel de Unieverdragen en de Akte wel een aantal 

algemene eisen aan de verkiezingswijze van het EP bevatten, bewerkstelligen ze 

zeker geen uniformiteit.
237

 Gevolg daarvan is dat in alle lidstaten wel 

rechtstreekse, algemene, vrije, geheime verkiezingen gehouden worden volgens 

een systeem van evenredige vertegenwoordiging, maar dat de invulling daarvan 

onderling nogal verschilt.
238

 Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de benoembaarheid 

tot lid van het Parlement. Art. 7 Akte uniformeert weliswaar een aantal 

incompatibiliteiten, maar laat de lidstaten expliciet ook de ruimte nadere 

incompatibiliteiten vast te stellen.
239

 Net zo laat art. 13 de lidstaten de ruimte 

zelf nadere voorwaarden te formuleren voor het verlies van een zetel van het EP 

en voor de opvulling ervan.
240

 De samenstellingswijze van het EP is dus per 

lidstaat verschillend, zodat het onwaarschijnlijk lijkt dat ‘de Unieburgers’ het 

Parlement kiezen. Hun hoedanigheid als onderdaan van een lidstaat en/of hun 

lidstaat van verblijf speelt daarvoor bij de berekening van het stemgewicht van 

Unieburgers een te grote rol. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Political Representation of Europe's Citizen’s: Developments: Court of Justice of the 

European Communities: Decisions of 12 September 2006, Case C-145/04, Spain v. 

United Kingdom, and Case C-300/04, Eman and Sevinger v. College van Burgemeester 

en Wethouders van Den Haag’, European Constitutional Law Review 2008, vol. 4, nr. 1, 

p. 174 en p. 185. 
236  2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 280-287. 
237  Ondanks de vele initiatieven, die hiertoe onder andere door het Parlement zijn genomen, 

is het tot op heden onmogelijk gebleken een dergelijke uniforme verkiezingswijze vast te 

stellen. Shaw, ‘The Political Representation of Europe's Citizen’s’, p. 164-169. Vgl. 

Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 119 en Corbett, Jacobs & Shackleton, 

The European Parliament, p. 15-16. 
238  Denk bijvoorbeeld aan lijstenstelsels met of zonder voorkeurstemmen, stelsels van één 

overdraagbare stem, het al dan niet bestaan van een kiesdrempel (van maximaal 5% ex 

art. 3 Akte), incompatibiliteiten etc. Naast het beginsel van evenredige 

vertegenwoordiging (art. 1 en 2 Akte) geldt uniformiteit ten aanzien van de regel dat 

niemand tweemaal zijn stem mag uitbrengen (art. 9 Akte). Volgens Möhlmann is 

eveneens geüniformeerd dat niemand in twee lidstaten tegelijkertijd kandidaat mag zijn 

(Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 120-121), terwijl Corbett, Jacobs & 

Shackleton melden dat alle lidstaten de minimumleeftijd voor het actieve en passieve 

kiesrecht voor het EP op 18 jaren hebben gesteld. Corbett, Jacobs & Shackleton, The 

European Parliament, p. 24. De verkiezingsdagen zijn ook in de Akte gereguleerd, maar 

zijn niet uniform. De verkiezingen vinden op verschillende dagen plaats (van donderdag 

tot en met zondag, art. 10 lid 1 Akte). Zie uitgebreid Corbett, Jacobs & Shackleton, The 

European Parliament, p. 16-25. 
239  Art. 7 regelt onder meer dat niemand Europarlementariër en nationaal parlementariër, 

minister of verbonden aan één van de Unie-instellingen kan zijn. 
240  Vgl. Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 123. 
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 In het licht van de organisatiewijze en algemene werkwijze van het 

Parlement kan evenwel ook niet zonder meer worden volgehouden dat het 

Parlement ieder volk apart zou vertegenwoordigen. Deze, uit de 

verkiezingswijze van het Parlement voortkomende gedachte, moet worden 

gecorrigeerd in het licht van de werkwijze van het EP. Het Parlement besluit 

volgens art. 231 VWEU als hoofdregel bij meerderheid.
241

 Aangezien het 

formeel uiteraard als orgaan (en dus als geheel) besluit, worden deze besluiten 

formeel namens alle vertegenwoordigden genomen. Dit leidt er uiteraard toe dat 

een groot deel van de parlementariërs overstemd kan worden, terwijl genomen 

besluiten ook dan namens hun achterban worden geacht te zijn genomen. 

 Dit zou onverdraaglijk zijn als het Europees Parlement een strikt nationale-

belangenvertegenwoordiger zou zijn, aangezien dat zou leiden tot de 

merkwaardige situatie dat de vertegenwoordigers van sommige volkeren de 

vertegenwoordigers van andere volkeren zouden kunnen overstemmen. De 

vraag zou daarmee zijn hoe één parlement besluiten kan legitimeren namens 

meerdere vertegenwoordigde volkeren, als niet vast zou staan dat ten minste de 

meerderheid van de vertegenwoordigers van die verschillende volkeren met die 

besluiten zouden hebben ingestemd. Deze vraag lijkt vanuit een democratisch 

oogpunt onbeantwoordbaar zonder een beroep te doen op enigerlei vorm van 

Europese solidariteit of loyaliteit.
242

 Het lijkt erop dat de Unie een zekere 

politieke eenheid tussen de deelnemende volkeren veronderstelt, die ervoor 

zorgt dat een meerderheid van Europarlementariërs, hoe ook samengesteld, 

besluiten namens al die volkeren kan legitimeren. 

 De algemene organisatiewijze van het Parlement ligt in het verlengde van 

deze redenering. Het EP heeft zichzelf de verplichting opgelegd niet nationaal 

maar ideologisch georganiseerd te zijn. Tenminste, voor zover de 

Europarlementariërs zich wensen te verenigen in fracties.
243

 Sinds 1999 moet 

een fractie bestaan uit leden die afkomstig zijn uit een verschillend aantal 

lidstaten, waarvan het aantal ten minste even groot is als een vierde van het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

241  De uitzondering op deze regel is vrijwel steeds dat het Parlement besluit bij meerderheid 

van zijn leden. Zie bv. art. 290 lid 2 VWEU. Uitzonderlijk is het wantrouwensvotum, 

waarvoor een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist is, die 

tevens een meerderheid van het aantal leden van het Parlement is. 
242  Vgl. Kadelbach, ‘Union Citizenship’, p. 470-471, Schütze, From Dual to Cooperative 

Federalism, p. 26, Van Gerven, ‘Democratic Legitimacy for the European Union’, p. 161 

en Duchateau & Hulstijn, ‘Waartoe is het EP op aarde?’, p. 112-114. Zie voor de 

samenhang tussen meerderheidsbesluitvorming en de eenheid van het volk nader 

hoofdstuk 5. 
243  Leden van het EP hebben een persoonlijk vrij mandaat en hoeven dus niet toe te treden 

tot een fractie. Fracties zijn in de werkzaamheden van het Parlement echter 

oppermachtig, zodat het voor een individuele parlementariër wel aan te raden is 

aansluiting te zoeken bij een fractie. Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 333. Zie 

ook art. 6 lid 1 Akte. Voor de rol van fracties in het functioneren van het EP, zie Corbett, 

Jacobs & Shackleton, The European Parliament, hoofdstuk 5. 
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aantal lidstaten van de Unie.
244

 Bovendien is vereist dat die leden op de één of 

andere manier politiek met elkaar verbonden zijn, zodat zogenaamde ‘technische 

fracties’ niet zijn toegestaan.
245

 Parlementariërs worden daarmee weliswaar 

nationaal, met een verschillend aantal stemmen en op verschillende wijze 

gekozen, maar als ze eenmaal lid zijn van het EP hebben ze hetzelfde 

stemgewicht en worden ze geacht hun werk transnationaal te doen.
246

 

 Op basis van het positieve recht ligt het daarmee het meeste voor de hand 

het Europees Parlement te beschouwen als de vertegenwoordiger van de 

politieke gemeenschap van Unievolkeren.
247

 Die zienswijze benadrukt immers 

dat het EP lijkt te worden gekozen door verschillende volkeren, terwijl ze ook 

oog heeft voor het verbindende karakter van het Unierecht en de transnationale 

legitimerende rol van het Parlement. Nadere bestudering van deze notie in 

hoofdstuk 7 zal duidelijk moeten maken in hoeverre die ook conceptueel-

theoretisch stand kan houden. 

 

4.2 Het Parlement als controlerend orgaan 

4.2.1 De benoeming en het ontslag van de Commissie 

De bevoegdheden van het Europees Parlement vallen grofweg uiteen in drie 

functies: die van controle-instantie, die van medewetgever en die van 

medebudgethouder.
248

 Vaak is de redenering hierbij dat wat de nationale 

parlementen aan bevoegdheden zijn kwijtgeraakt, democratisch moet worden 

gecompenseerd door het Europees Parlement.
249

 Het is echter de vraag hoe 

terecht die gedachte is, aangezien de nationale parlementen in een andere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

244  Art. 30 lid 2 Reglement van het Europees Parlement (verder: ‘Reglement EP’ of 

‘Reglement’) Zie ook Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 70 en 

Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 91-92. 
245  Het Gerecht en het Hof hebben in het verleden het Parlement in het gelijk gesteld toen 

het een fractie verbood waarvan de leden openlijk ontkenden met elkaar politiek 

verbonden te zijn. GvEA EU 2 oktober 2011, gevoegde zaken T-222/99, T-327/99 en T-

329/99 (Martinez en De Gaulle/Parlement) en HvJ EU 11 november 2003, nr. C-488/01 

(Martinez/Parlement). Vgl. Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 70; 

Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 70-71. 
246  Hiermee wordt bedoeld dat de leden van het Parlement kennelijk uitdrukking moeten 

geven aan de politieke band of gemeenschap die bestaat tussen verschillende volkeren en 

ze die verschillende volkeren daarmee tegelijk vertegenwoordigen. Zie hierover 

uitgebreid hoofdstuk 7. 
247  Vgl. Duchateau & Hulstijn, ‘Waartoe is het EP op aarde?’, m.n. p. 112-114.  
248  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 326-327. Wetgeving en uitvoering worden 

door Eijsbouts, Jans en Vogelaar de ‘courante vormen van vertegenwoordiging 

genoemd’. Eijsbouts, Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 396. 
249  Zie bv. Crum, ‘Tailoring Representative Democracy’, p. 458 en Besselink e.a., 

Nederlandse Grondwet en de EU, p. 68. 
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constellatie functioneren dan het EP en zij niet zonder meer dezelfde belangen 

vertegenwoordigen. Democratische legitimatie lijkt niet zonder meer een zero 
sum game te zijn.  

 De omgekeerde beweging is echter ook zichtbaar. Omdat de Unie vooral de 

lidstaten het Unierecht implementeren en uitvoeren, vindt veel van die 

uitvoering en implementatie buiten het zicht van het EP in de lidstaten zelf 

plaats. Daarbij treden de nationale parlementen legitimerend op conform het 

eigen staatsrecht. Daarom wordt wel voorgesteld de verwevenheid van Unie en 

lidstaten ook in de parlementaire organisatie tot uitdrukking te brengen, zodat de 

verschillende parlementen elkaar kunnen aanvullen en versterken in hun 

verschillende legitimerende rollen.
250

  

 Hoe dan ook kan het Europees Parlement alleen datgene democratisch 

legitimeren, wat het door middel van bevoegdheden kan beïnvloeden.
251

 De 

bevoegdheid tot de benoeming en het ontslag van de Commissie is hierbij van 

bijzonder belang, omdat de Commissie een belangrijk deel van de Europese 

uitvoerende macht voor haar rekening neemt en zij het vrijwel exclusieve recht 

van wetgevingsinitiatief heeft.
252

 De invloed van het Parlement is bij deze 

benoeming echter relatief zwak.
253

 Anders dan vanuit een democratisch oogpunt 

wellicht voor de hand zou liggen, vormen de verkiezingen van de leden van het 

Europees Parlement namelijk niet de grondslag voor een Europese executieve en 

bepalen zij maar gedeeltelijk de Europese politieke agenda.
254

 Het zou kunnen 

dat dat goed past bij het idee van duale democratische legitimatie, maar vormt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

250  Formele arrangementen zijn hiervoor niet nodig maar zeer voorstelbaar is dat ze wel 

zouden kunnen helpen. Gedacht kan hier worden aan het expliciete recht deel te nemen 

aan elkaars vergaderingen, aan wederzijdse informatieplichten en zelfs aan een 

onderlinge vertrouwensregel. Zie Crum, ‘Tailoring Representative Democracy’, p. 456-

457. Vgl. H.G. Hoogers, ‘Considerations sur le Gouvernement de L’Europe’, in: C.W. 

Noorlander e.a., Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in 

de 21e eeuw, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, p. 141-157. 
251  Hoewel de parlementaire aard van het EP pleit voor het breed uitleggen van zijn 

bevoegdheden, zeker waar het gaat om zijn bevoegdheden tot opinievorming, geldt ook 

voor hem specifiek het attributiebeginsel. Von Bogdandy & Bast, ‘Federal Order of 

Competences’, p. 282. Eijsbouts, Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 346 en Lenaerts & 

Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 560-562. 
252  De uitvoerende macht van de Unie is bewust verspreid over meer actoren dan de 

Commissie alleen. Voor een deel gaat het hierbij om commissies die aan ‘Comitologie’ 

onderworpen zijn, voor een ander deel gaat het om de Europese Centrale Bank, Europol 

etc. Crum, ‘Tailoring Representative Democracy’, p. 461-462.  
253  Zie over de totstandkoming van de Commissie-Barroso I bijvoorbeeld T. Beukers, ‘The 

Barroso Drama: The Invisible Elephant Member States’ Collective Involvement in the 

Appointment of the Barroso Commission’, European Constitutional Law Review 2005, 

vol. 1, p. 217-225. 
254  Crum, ‘Tailoring Representative Democracy’, p. 464. 
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dus ook een sterke beperking op de mogelijkheid voor het Parlement tot 

legitimatie van het Unieoverheidsgezag.
255

 

 Hoewel art. 14 lid 1 VEU meldt dat het Parlement de voorzitter van de 

Commissie ‘kiest’, is dat geenszins het geval. In plaats daarvan wordt volgens 

art. 17 lid 7 VEU een voordracht voor dat ambt gedaan door de Europese Raad, 

die daarbij rekening moet houden met de verkiezingen voor het Parlement. Art. 

17 maakt duidelijk dat het EP slechts voor of tegen kan stemmen, en dat ook het 

verwerpen van een kandidaat niet leidt tot het mogen selecteren van een eigen 

kandidaat. In plaats daarvan moet de Europese Raad in zo’n geval binnen een 

maand een nieuwe kandidaat voordragen. De selectie van de overige leden van 

de Commissie ligt evenmin in handen van het Parlement. Deze worden door de 

kandidaat-voorzitter in overleg met de Raad geselecteerd, waarna de Commissie 

als geheel ter goedkeuring aan het Parlement wordt gepresenteerd. Ook hier kan 

het EP dus slechts zijn goed- of afkeuring uitspreken.
256

 

 Nog voor het Parlement het instemmingsrecht kreeg nodigde het de te 

benoemen Commissarissen uit om in een openbare hoorzitting een verklaring af 

te leggen en vragen te beantwoorden.
257

 Dat dit geen poppenkast was, bleek 

eruit dat politiek moeilijk liggende kandidaten soms onder druk van het 

Parlement werden vervangen door kandidaten die minder moeilijk lagen.
258

 De 

motie van vertrouwen die het Parlement in dezelfde periode pleegde uit te 

spreken was juridisch gezien wel volstrekt irrelevant, aangezien een positieve 

blijk van parlementair vertrouwen nergens voor nodig was.
259

 Desondanks is in 

de loop der tijd zelfs de gewoonte ontstaan dat de Commissie wacht met het 

afleggen van de ambtseed tot het vertrouwen is gegeven.
260

 Met de invoering 

van het instemmingsrecht van het Parlement met de samenstelling van de 

Commissie is deze gewoonte bestendigd, zodat wellicht niet het positieve 

vertrouwen van het Parlement maar wel zijn instemming vereist is.
261

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

255  Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 225 en p. 229. 
256  Zie verder art. 17 lid 7 VEU voor de positie van de Hoge Vertegenwoordiger in dit 

verband. 
257  Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 267; Lenaerts & Van Nuffel, 

Europees Recht, p. 365. 
258  W.T. Eijsbouts, ‘The Barroso Drama: Reality for the EU Constitution’, European 

Constitutional Law Review 2005, vol. 1, nr. 2, p. 153-154. Vgl. Besselink, Samengestelde 

constitutie, p. 5. 
259  Zie over het uitspreken van moties van vertrouwen Corbett, Jacobs & Shackleton, The 

European Parliament, p. 267. 
260  Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 267. 
261  De positie van de Commissie is hierbij vanuit democratisch oogpunt overigens 

merkwaardig. Volgens art. 17 lid 1 VEU bevordert zij het algemeen belang van de Unie 

en neemt zij hiertoe passende initiatieven. Volgens lid 3 worden haar leden ‘op grond van 

hun algemene bekwaamheid en Europese inzet gekozen uit personen die alle waarborgen 

voor onafhankelijkheid bieden’ en voert de Commissie haar verantwoordelijkheid 

‘volkomen onafhankelijk’ uit. Tegelijkertijd wordt evenwel aangenomen dat het 

Parlement de Commissie democratisch legitimeert. Enerzijds zijn de leden van de 
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 Een dergelijke lijdelijke rol heeft het Parlement niet bij het ontslag van het 

Commissie. Wanneer het met tweederdemeerderheid, die een meerderheid van 

het aantal Europarlementariërs omvat, het wantrouwen in het beleid van de 

Commissie uitspreekt, moet deze namelijk volgens art. 17 lid 8 jo. art. 234 

VWEU het veld ruimen. Omdat een dergelijke motie de Commissie alleen als 

collectief kan treffen, is het niet toegestaan deze aan een enkel lid of aan de 

voorzitter te richten.
262

 Hoe dan ook lijkt de Commissie juridisch gezien dus, 

vreemd genoeg, na zijn benoeming genoegen te kunnen nemen met het 

vertrouwen van slechts 34% van het aantal leden van het Parlement, aangezien 

slechts een tweederdemeerderheid van dat orgaan het wantrouwen formeel kan 

doen uitspreken.  

 Toch zijn individuele leden van de Commissie politiek kwetsbaarder dan uit 

de verdragen blijkt. De Commissie en het Parlement zijn in een 

Interinstitutioneel Akkoord overeengekomen dat als het Parlement zijn 

wantrouwen in een Commissaris laat blijken, de voorzitter van de Commissie 

serieus moet overwegen hem op grond van art. 17 lid 6 VEU tot ontslag te 

dwingen. Wanneer hij dat niet doet, is hij gehouden die beslissing aan het 

Parlement uit te leggen.
263

 Hiermee wordt de suggestie gewekt dat het Parlement 

een beginselbevoegdheid heeft tot het heenzenden van individuele 

Commissarissen.
264

 Van een harde bevoegdheid kan echter geen sprake zijn, 

omdat die art. 234 VWEU zou doorkruisen. Uiteindelijk hangt het dus van de 

politieke verhoudingen tussen het Parlement en de Commissie af of het 

Commissarissen kan heenzenden.
265

 Hoe dan ook is het rechtsgevolg van het 

heenzenden van een Commissie volgens art. 234 VWEU dat de nieuw te 

benoemen Commissie de ambtstermijn van de oude volmaakt. Het Parlement 

kan niet tussentijds worden ontbonden. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Commissie dus vooral deskundig en onafhankelijk, anderzijds hebben ze blijkbaar ook 

een politieke kleur. Daarmee verenigt de Commissie technocratische en democratische 

elementen in zich. 
262  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 396. Zie ook 

Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 88. 
263  Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese 

Commissie (verder: Kaderakkoord), onder 5. Pb 2010, L 304/47. Dit akkoord is gesloten 

op basis van art. 295 VWEU, zodat zijn verbindendheid niet slechts van het 

loyaliteitsbeginsel afhangt. Zie algemeen over de verbindendheid van Interinstitutionele 

Akkoorden, Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 790-

792. Zie over de kwestie van het ontslag van Commissarissen ook specifiek p. 393. 
264  Vgl. Van Gerven, ‘Democratic Legitimacy for the European Union’, p. 157. 
265  Van de bevoegdheid tot het heenzenden van de Commissie is overigens nog nooit 

formeel gebruik gemaakt. In 1999 is bijna een motie van afkeuring aangenomen jegens 

de Commissie-Santer. Deze Commissie heeft echter de eer aan zichzelf gehouden en is 

voortijds opgestapt. Hiernaast zijn er in totaal elf moties van afkeuring ingediend, 

waarvan geen van alle de benodigde meerderheid behaalde. Corbett, Jacobs & 

Shackleton, The European Parliament, p. 279.  
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4.2.2 Parlementaire controlerechten 

De collegialiteit die formeel geldt in vertrouwenskwesties tussen het Parlement 

en de Commissie, geldt ook in algemene zin voor de politieke 

verantwoordelijkheid van de Commissie jegens het Parlement. Art. 230 VWEU 

bepaalt dat de Commissie mondeling of schriftelijk alle door het Europees 

Parlement of zijn leden gestelde vragen beantwoordt.
266

 Ook stelt het 

Kaderakkoord echter nadere regels. Het regelt bijvoorbeeld dat elk lid van de 

Commissie volledige politieke verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen 

beleidsterrein, onverminderd het beginsel van collegiaal bestuur. Net zo bevat 

het allerlei bepalingen over de goede informatievoorziening over en weer, opdat 

het Parlement en de Commissie hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. 

 Het Reglement van het Europees Parlement kanaliseert deze parlementaire 

bevoegdheden en regelt dat mondelinge vragen alleen kunnen worden gesteld 

door een commissie, een fractie of ten minste zevenendertig leden van het 

Parlement gezamenlijk. Bovendien bepaalt het dat de voorzitter, tezamen met de 

fractievoorzitters, vaststelt welke vraag wanneer op de agenda komt.
267

 

Schriftelijke vragen kunnen wel door individuele leden worden gesteld, maar 

ook die worden formeel door de Commissie als instelling beantwoord. Uiteraard 

worden ook de jaarlijkse verslagen die op verschillende plaatsen in het verdrag 

verplicht zijn gesteld opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Commissie 

als geheel. 

 Hoewel de Raad niet politiek verantwoordelijk is ten opzichte van het 

Parlement, beantwoordt ook hij mondeling of schriftelijk vragen van (leden van) 

het Parlement.
268

 Volgens art. 230 VWEU worden de Europese Raad en de Raad 

‘door het Europees Parlement gehoord onder de voorwaarden waarin het 

reglement van orde van de Europese Raad en het reglement van orde van de 

Raad voorzien.’ Uiteindelijk bepaalt de (Europese) Raad dus welke inlichtingen 

wel worden gegeven en welke niet. 

 Niet-gegeven inlichtingen kunnen soms wel worden verkregen met het 

onderzoeks- en enquêterecht. In zijn algemeenheid gebruikt het Parlement 

allerlei vormen van eigen onderzoek, waarvoor het (tijdelijke) commissies 

inzet.
269

 Daarmee kan het op eigen houtje informatie verzamelen die het nuttig 

acht. Het recht van enquête ziet volgens art. 266 VWEU evenwel specifiek op 

gevallen van vermeende inbreuken op het Unierecht of vermeend wanbeheer bij 

de toepassing van dat recht, voor zover die niet onder de rechter zijn. De aan het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

266  Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 234. 
267  Ook hier blijkt dus dat fracties een zeer belangrijke rol spelen in het functioneren van het 

Parlement. Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 283-286. Zie 

hierover, en over het vragenuur art. 108-111 Reglement van het Europees Parlement. 
268  Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 162. 
269  Hierbij kan gedacht worden aan hoorzittingen, het gebruik van een eigen onderzoeksstaf 

en onderzoeksnetwerk etc. Zie Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, 

p. 283-289. 
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enquêterecht ontleende bevoegdheden kunnen daarmee niet worden gebruikt ter 

voorbereiding van deugdelijke wetgeving. 

 Een enquêtecommissie is naar zijn aard een tijdelijke commissie die door 

het Parlement, op verzoek van een vierde van zijn leden, kan worden 

ingesteld.
270

 Deze commissie heeft geen algemene bevoegdheid om personen of 

Europese of nationale functionarissen te ontbieden, maar kan wel een ieder 

verzoeken op te treden als getuige.
271

 Ze kan ook de instellingen, organen van de 

EU of regeringen van de lidstaten verzoeken één van zijn leden af te vaardigen 

om deel te nemen aan de werkzaamheden van de commissie. Ook deze zijn 

evenwel niet verplicht te verschijnen en kunnen in plaats daarvan een 

functionaris sturen die zij gemachtigd hebben om met inachtneming van 

verstrekte richtlijnen namens hen te spreken.
272

  

 Voor zover de autoriteiten van de lidstaten en de instellingen relevante 

bescheiden hebben moeten ze die zowel op eigen initiatief als op verzoek van 

een enquêtecommissie verstrekken.
273

 Ook deze plicht is echter niet absoluut. 

Weigering is toegestaan om redenen van geheimhouding of openbare of 

nationale veiligheid.
274

 Het enquêterecht is daarmee afdoende om de 

inlichtingen te verkrijgen die nodig zijn om de zaken te onderzoeken waartoe 

enquêtecommissies mogen worden opgericht, maar is niet erg geschikt als 

algemeen controlemiddel. Alleen vermeende inbreuken op het Unierecht of 

vermeend wanbeheer bij de toepassing van dat recht mogen immers onderzocht 

worden. 

 Een laatste controlemiddel bestaat uit de bevoegdheid van het Parlement de 

Commissie al dan niet kwijting te verlenen. De strekking van het verlenen van 

kwijting is dat het Parlement formeel vindt dat de Commissie het afgelopen 

fiscale jaar zijn taak als bewaker van het begroting naar behoren heeft 

vervuld.
275

 Omdat het voor het Parlement moeilijk is een goed overzicht te 

hebben van de in de lidstaten bestede Uniemiddelen, concentreert het zich vaak 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

270  Het Parlement is niet gehouden een enquêtecommissie in te stellen en kan het een 

verzoek daartoe afwijzen. Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 

304-305.  
271  Over de grote effectiviteit van dergelijke, niet-bindende verzoeken, zie Corbett, Jacobs & 

Shackleton, The European Parliament, p. 305-306. Zie verder Möhlmann, De politieke 

instellingen van de EG, p. 133. 
272  Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 132. Vgl. art. 3 van het besluit van 

het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 6 maart 1995 tot vaststelling van 

de wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement (verder: het 

Enquêtebesluit). Dit besluit is op grond van (inmiddels) art. 226 VWEU genomen. PbEG 

1995, L 133/1. Het verschil tussen een instelling en een orgaan is dat de instellingen met 

naam genoemd worden in art. 13 EU. De instellingen zijn de politiek belangrijkste 

organen van de EU. 
273  Art. 3 Enquêtebesluit en Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 133. 
274  Art. 3 Enquêtebesluit en Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 133. 
275  Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 209. 
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op aanwijzingen die het aan de Commissie kan geven voor de toekomst.
276

 Deze 

aanwijzingen wordt kracht bijgezet door art. 319 lid 3 VWEU, dat bepaalt dat de 

Commissie ‘alles in het werk [stelt] om [eraan] gevolg te geven’. De 

bevoegdheid tot het verlenen van kwijting kan zo, net als de bevoegdheid tot het 

goedkeuren van de Commissiesamenstelling worden gebruikt om toezeggingen 

van de Commissie af te dwingen.
277

 Het Parlement lijkt er dus een gewoonte van 

te maken zijn verschillende bevoegdheden zodanig in te zetten dat het maximale 

invloed uitoefent, zonder dat af te dwingen toezeggingen noodzakelijkerwijs 

inhoudelijk raken aan de uit te oefenen bevoegdheid (zoals het geven van 

toestemming of het verlenen van kwijting). De rol van het loyaliteitsbeginsel 

lijkt hierbij te zijn dat het Parlement verplicht is rekening te houden met de 

redelijke belangen van de andere instellingen en van de lidstaten. 

 

4.3 Het Parlement als wetgevend orgaan 

4.3.1 De wetgevende taak van het Parlement 

Sinds het Verdrag van Lissabon verklaren de artikelen 14 lid 1 en 16 lid 1 VEU 

dat het Parlement en de Raad samen de ‘wetgevingstaak en de begrotingstaak’ 

uitvoeren.
278

 Daarmee wekt het verdrag de indruk dat de Uniewetgever 

gelijkelijk bestaat uit het Parlement en de Raad.
279

 Van een gelijke positie tussen 

Parlement en Raad evenwel nog altijd geen sprake, aangezien het Parlement nog 

altijd niet op alle beleidsterreinen ten volle meebeslist.
280

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

276  Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 289-293. 
277  Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 290.  
278  Hier wordt geen principieel onderscheid gemaakt tussen de wetgevings- en 

begrotingstaak, aangezien de begroting volgens de (bijzondere) wetgevingsprocedure van 

art. 314 VWEU wordt vastgesteld. Uitzonderlijk aan die procedure is overigens wel dat 

die het Parlement in de laatste fase van de procedure meer zeggenschap geeft dan de 

Raad, terwijl dat met Europese wetgeving meestal omgekeerd is. Vgl. Barents, Het 

Verdrag van Lissabon, p. 327-329. 
279  Barents lijkt bijvoorbeeld die indruk te hebben gekregen. Barents, Het Verdrag van 

Lissabon, p. 233. 
280  Wie zich wil bezighouden met een juiste kwalificatie van de wetgevende positie van het 

Parlement, kan waarschijnlijk het beste kiezen voor de term 

‘medezeggenschapsparlement’, aangezien het soms wel en soms niet beslissende 

inspraak heeft (net als bv. Nederlandse faculteitsraden). Men kan zich echter afvragen 

wat het nut van dergelijke terminologie is, aangezien het EP in dit opzicht duidelijk niet 

in een ‘standaardcategorie’ valt en de toepasselijkheid van bijvoorbeeld de term ‘echte 

wetgever’ niet leidt tot de toepasselijkheid van deze of gene rechtsregel. Hoewel de 

juridische onderzoeker niet eindeloos tevreden kan zijn met de kwalificatie sui generis, is 

het munten van nieuwe termen alleen zinvol als duidelijk wordt gemaakt wat de beoogde 

consequenties ervan zijn. Voor het EP als al dan niet ‘echte wetgever’, zie W.J.M. 

Voermans, ‘Is de Europese wetgever na Lissabon wel een échte wetgever?’, in: R.A.J. 

Gestel & J. van Schooten, van (red.), Europa en de toekomst van de nationale wetgever, 
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 Wel maken de artikelen duidelijk dat de Unieverdragen de activiteit van het 

eenzijdig vaststellen van bepaalde Europese regels zien als ‘wetgeving’. Dat ligt 

niet zonder meer voor de hand omdat de categorie ‘wetgeving’ volgens 

sommige auteurs bijvoorbeeld louter rechtstreeks democratisch gelegitimeerde 

rechtsregels omvat en het Parlement niet bij alle Uniewetgeving beslissend 

betrokken is.
281

 Bovendien zijn de door het Grondwettelijk Verdrag 

voorgestelde nieuwe termen ‘wet’ en ‘kaderwet’ door het VvL losgelaten ten 

faveure van de oude termen, zodat de Unie formeel geen wetten maar 

verordeningen, richtlijnen etc. vaststelt.
282

 Volgens art. 289 lid 3 VWEU zijn 

volgens een wetgevingsprocedure vastgestelde rechtshandelingen evenwel 

‘wetgevingshandelingen’, terwijl art. 290 lid 1 VWEU de overige 

rechtshandelingen als niet-wetgevingshandelingen bestempelt.
283

 Formeel doet 

de Unie dus wel aan ‘wetgeving’, maar maakt ze geen wetten.
284

 

 Feitelijk worden wetgevingshandelingen vastgesteld door de Commissie, de 

Raad en het Parlement die, afhankelijk van het beleidsterrein en de toepasselijke 

procedure, sterker of minder sterk bij de vaststelling ervan betrokken zijn. Het 

recht van initiatief komt daarbij vrijwel steeds exclusief toe aan de 

Commissie.
285

 Aangezien die bestaat uit ‘onafhankelijke experts’ die in het 

belang van de Unie moeten handelen, is met deze regel gewaarborgd dat alle 

voorstellen tot wetgeving technisch correct en in het belang van de Unie zijn.
286

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, m.n. p. 65-69; voor het EP als ‘co-legislator’, zie 

Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 204; voor het EP als ‘quasi-

wetgevingsorgaan’, zie Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 

85-87. Met name de laatste term is ongelukkig omdat de activiteit in kwestie niet ‘quasi-

wetgeving’ is. Voor het nut van kwalificaties voor de juridische onderzoeker, zie 

Forsyth, Unions of States, p. 146. 
281  Voermans, ‘Is de Europese wetgever na Lissabon wel een échte wetgever?’, p. 68. 
282  A. van den Brink, ‘Van rechtsinstrumenten naar rechtshandelingen. ‘Lissabon’ en de 

introductie van een Europees primaat van de wetgever’, SEW 2008, nr. 5, p. 166. 
283  Voor kritiek op deze niet zonder meer verhelderende indeling, zie Barents, Het Verdrag 

van Lissabon, p. 455-459. 
284  Desondanks meent Van Ooik dat de Unie sinds het VvL een formeel wetsbegrip kent. 

Van Ooik, ‘Het Verdrag van Lissabon’, p. 40. 
285  Art. 17 lid 2 EU. Zie voor de uitzonderingen Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 

430-436 . Het Parlement heeft het initiatiefrecht uitsluitend ten aanzien van de uniforme 

regeling van zijn verkiezingswijze (art. 223 lid 1 VWEU), ten aanzien van de vaststelling 

van ‘voorschriften en algemene voorwaarden voor de vervulling van de taken van zijn 

leden’ (art. 223 lid 2 VWEU), ten aanzien van de werkwijze van zijn eigen 

enquêtecommissies (art. 226, derde alinea VWEU) en ten aanzien van het statuut van de 

Europese ombudsman (art. 228 lid 4 VWEU). Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 

471. Zie ook art. 48 EU, dat het Parlement de bevoegdheid geeft verdragsherziening voor 

te stellen. 
286  Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 124-125. Voor de 

kwalificaties van leden van de Commissie, zie art. 17 lid 3 VEU. Zie verder Lenaerts & 

Van Nuffel, Europees Recht, p. 432; Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the 

European Union, p. 577. 
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Die waarborg geldt bovendien gedurende de gehele procedure doordat de 

Commissie de meeste wetgevingsvoorstellen kan intrekken zolang de Raad nog 

niet besloten heeft. De Raad en het Parlement kunnen het voorstel daarmee niet 

‘kapen’.
287

 

 Het is opvallend dat waar het Parlement steeds meer is gaan lijken op de 

parlementen van de lidstaten, het nog steeds vrijwel geen initiatiefrecht heeft. 

Het is doorgaans volgens art. 225 VWEU slechts bevoegd de Commissie 

officieel te verzoeken een voorstel te doen. Deze bevoegdheid wordt enigszins 

versterkt door het tussen de Commissie en het Parlement gesloten 

Kaderakkoord, dat de Commissie verplicht gehoor te geven aan dergelijke 

verzoeken of in een ‘gedetailleerde beschrijving’ aan te geven waarom zij dat 

niet doet.
288

 Ook hiermee blijft het Parlement echter afhankelijk van de goede 

wil van de Commissie en mist het de juridische mogelijkheid zelf een voorstel te 

agenderen. 

 Het Parlement heeft wel vooruitgang geboekt in zijn betrokkenheid bij de 

verschillende regelgevingsprocedures. Sinds het Verdrag van Lissabon bestaan 

slechts nog de ‘gewone wetgevingsprocedure’ en verschillende ‘bijzondere 

wetgevingsprocedures’, waarbij de eerste de ‘standaardwetgevingsprocedure’ 

is.
289

 Omdat deze procedure in vergelijking met andere procedures relatief veel 

zeggenschap aan het Parlement geeft, kan de nieuwe benaming worden gezien 

als een symbolische overwinning voor die instelling. De suggestie wordt immers 

gewekt dat de standaardprocedure ‘normaler’ is dan andere procedures en dat 

het volledige medebeslissingsrecht, dat die procedure het Parlement geeft, 

‘standaard’ is of zou moeten zijn.
290

 Nog altijd zijn er echter belangrijke 

terreinen waarop het Parlement maar weinig zeggenschap heeft. Aangezien het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

287  De intrekkingsbevoegdheid van de Commissie berust volgens zowel Amtenbrink en 

Vedder als Lenaerts en Van Nuffel impliciet op art. 293 VWEU. Een uitzondering op 

deze regel zou gelden in de laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure. 

Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 124-127 en Lenaerts & 

Van Nuffel, Europees Recht, p. 433-434.  
288  Kaderakkoord PbEU 2010, L 304/47, onder 16. Onder 43 is bovendien overeengekomen 

dat wanneer de Commissie gebruik maakt van ‘zachte wetgeving’ (soft law) op gebieden 

waarop het Parlement doorgaans bij de wetgevingsprocedure is betrokken, zij het 

Parlement tijdig om zijn mening vraagt en zij gedetailleerd toelicht hoe zij met die 

mening rekening heeft gehouden. 
289  Art. 294 VWEU. Vgl. Voermans, ‘Is de Europese wetgever na Lissabon wel een échte 

wetgever?’, p. 66. 
290  De indruk wordt zo bovendien gewekt dat telkens wanneer de verdragsherziener een 

bijzondere wetgevingsprocedure van toepassing wil laten zijn, hij daarvoor een 

motivering moet geven. Symboliek kan echter het juiste beeld van de werkelijkheid 

vertroebelen. Niet is bijvoorbeeld duidelijk volgens welke norm de ene procedure 

normaler zou zijn dan de andere. De notie dat het Parlement eigenlijk bij elk 

wetgevingsbesluit een volledig medebeslissingsbevoegdheid zou moeten hebben, lijkt 

bijvoorbeeld nog altijd behoorlijk omstreden te zijn.  
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Parlement nog altijd geen beslissende zeggenschap bij verdragsherziening heeft, 

zal dat waarschijnlijk nog wel even zo blijven.
291

 

 De bevoegdheid van het Parlement in de verschillende 

wetgevingsprocedures kan bestaan uit een adviesrecht, een instemmingsrecht of 

uit volledige medezeggenschap naast de Raad.
292

 Wanneer het Parlement een 

adviesrecht heeft, of beter gezegd geraadpleegd moet worden, is deze handeling 

wel verplicht maar leidt die verder niet tot enige andere verplichting voor wie 

dan ook.
293

 De Raad hoeft zelfs niet duidelijk te maken of en hoe hij rekening 

heeft gehouden met het advies van het Parlement.
294

 De democratische 

legitimatie van het product van bijzondere wetgevingsprocedures die slechts de 

raadpleging van het Parlement omvatten, wordt dan ook eerder veroorzaakt door 

de nationale parlementen dan door het Europees Parlement. De Raad besluit in 

bijna alle ‘raadplegingsprocedures’ namelijk met eenparigheid van stemmen.
295

 

 Wanneer het Parlement een instemmingsrecht heeft, is het wel bevoegd 

besluitvorming al dan niet te blokkeren, maar kan het geen amendementen 

indienen. Deze beperking hangt veelal samen met de aard van de besluiten waar 

het om gaat. Het heeft bij reeds onderhandelde internationale overeenkomsten of 

associatieakkoorden bijvoorbeeld meestal weinig zin te pogen daar wijzigingen 

in aan te brengen.
296

 Enkele onderwerpen waarop de procedure van toepassing is 

zijn echter meer wetgevend van aard, waardoor amendering wel gewenst kan 

zijn terwijl dat toch niet mogelijk is.
297

 In die gevallen kan, ‘met het oog op de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

291  Art. 48 VEU beperkt de zeggenschap van het Parlement met betrekking tot 

verdragsherziening tot raadpleging over de vraag of er een Conventie bijeengeroepen 

moet worden en tot het lidmaatschap van die Conventie van enkele van zijn 

vertegenwoordigers. Indien de Europese Raad de stap van het bijeenroepen van een 

Conventie wil overslaan is daarvoor de toestemming van het EP vereist. 
292  Voor een handig, zij het niet 100% accuraat overzicht van de toepasselijkheid van de 

verschillende procedures, zie Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 467-474. 
293  Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, p. 207-209; Amtenbrink & 

Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 127-128. Voor een overzicht van de 

toepasselijkheid van de raadplegingsprocedure, zie Barents, Het Verdrag van Lissabon, 

p. 314. 
294  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 589. 
295  Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 470. Juist ook in verband met de 

democratische legitimatie van Uniewetgeving is het curieus dat het Parlement volgens 

art. 22 lid 1 VWEU slechts adviesrecht heeft ten aanzien van nadere wetgeving over het 

actieve en passieve stemrecht van Unieburgers in de lidstaten. De achtergrond hiervan is 

ongetwijfeld dat de lidstaten het Parlement geen dwingende inspraak willen geven in het 

nationale kiesrecht. 
296  Zie art. 218 VWEU voor de gevallen waarin bij externe overeenkomsten de goedkeuring 

van het Parlement vereist is. Zie hierover verder Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 

664-666.  
297  Ook hier valt de regeling van de verkiezingswijze van het EP op (zie art. 223 lid 1 

VWEU). Voor een overzicht van de toepasselijkheid van de ‘goedkeuringsprocedure’, 

zie Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 313. Zie ook art. 49 EU, dat het Parlement het 

instemmingsrecht met de toetreding van nieuwe lidstaten geeft. 
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positieve afloop van de procedure’, een interim-verslag worden verstuurd naar 

de Commissie, waarin wordt geadviseerd bepaalde wijzigingen in het voorstel 

aan te brengen.
298

 Aangezien er nergens een termijn staat voor het verlenen van 

instemming kan de Commissie dan het voorstel aanpassen en kan het Parlement 

daarna zijn instemming verlenen. 

 De gewone wetgevingsprocedure geeft het Parlement een volledig 

medebeslissingsrecht naast de Raad.
299

 Ze bestaat uit maximaal drie fasen en 

kenmerkt zich vooral erdoor dat de betrokken instellingen worden geacht over 

en weer te reageren op elkaars standpunten. Eventueel wordt zelfs gebruik 

gemaakt van een bemiddelingscomité, waarin het Parlement, de Raad en de 

Commissie alle drie kunnen deelnemen. De Commissie heeft in dit geheel wel 

een iets andere rol dan in andere procedures. Ze neemt er wel aan deel aan, maar 

heeft niet zonder meer de regie over haar voorstel. Onduidelijk is bijvoorbeeld 

of zij het mag intrekken zodra het Parlement en/of de Raad er een standpunt 

over ingenomen hebben.
300

 Hoe dan ook kan zij het voorstel tijdens de 

bemiddelingsfase sowieso niet langer intrekken.
301

 In die fase zijn het dus de 

Raad en het Parlement die er, zij het bijgestaan door de Commissie, samen uit 

moeten komen.  

 Vanwege het initiatiefrecht van de Commissie is zij in eerste instantie de 

instelling die beoordeelt of, hoe, wanneer, op grond van welke rechtsbasis en in 

welke juridische vorm de Uniewetgever zou moeten handelen.
302

 Omdat de 

keuze van de rechtsbasis van een rechtshandeling nauw samenhangt met de te 

volgen procedure is die keuze van groot belang. Dat geldt voor het Parlement 

omdat zijn zeggenschap sterk afhankelijk is van de te volgen procedure. Maar 

het geldt ook voor de Raad, omdat met de te volgen procedure de wijze waarop 

hij moet besluiten samenhangt. In sommige gevallen brengt die zelfs de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

298  Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie (2008), p. 135. 
299  De procedure stemt vrijwel geheel overeen met de voormalige 

medebeslissingsprocedure. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 463. Voor de lijst van 

toepasselijkheid van de gewone wetgevingsprocedure, zie p. 467-469. De procedure is 

uitgewerkt in art. 294 VWEU. Voor een schematisch overzicht van de procedure, zie 

Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 438. 
300  Lenaerts en Van Nuffel menen van wel omdat het recht van initiatief volgens hen moet 

worden geacht het recht van intrekking in te houden. Möhlmann meent echter van niet, 

aangezien hij meent dat in deze tweede lezing het standpunt van de Raad en niet het 

commissievoorstel voorwerp van besluitvorming is. De door het Parlement en de Raad 

voor te stellen wijzigingen lijken evenwel niet al te zeer af te mogen wijken van de het 

voorstel van de Commissie. Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European 

Union, p. 593-597 en Möhlmann, De politieke instellingen van de EG, p. 168. 
301  Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 439; Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional 

Law of the European Union, p. 597-598. 
302  Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 578. 
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mogelijke toepasselijkheid van zogenaamde noodremprocedures met zich 

mee.
303

  

 Hoe dan ook is het Parlement dus slechts bevoegd meer of minder dwingend 

te reageren op voorstellen van andere instellingen. Het kan allerlei resoluties 

aannemen, maar kan zijn voorstellen niet formeel agenderen.  

 

4.3.2 Delegatie van regelgevingsbevoegdheden 

In zijn algemeenheid kan niemand in het recht meer overdragen dan hij zelf 

heeft.
304

 De normenhiërarchie van elk rechtssysteem lijkt op het eerste oog dan 

ook simpelweg geconstrueerd te moeten kunnen worden aan de hand van 

attributie en delegatie van bevoegdheden. In het Unierecht is dat evenwel niet 

erg eenvoudig, omdat er geen vaste relatie bestaat tussen de vorm en de inhoud 

van een rechtshandeling, noch één tussen de rechtsbasis en het type besluit, of 

één tussen de auteur en het type besluit, of tussen de besluitvormingsprocedure 

en het type besluit.
305

 Elke combinatie is mogelijk en hangt af van de combinatie 

van toepasselijke bepalingen. Schijnbaar was tot op heden de enige duidelijke 

regel van de Europese normenhiërarchie dat een in delegatie vastgestelde norm 

overeen moest komen met de norm die de bevoegdheid tot zijn vaststelling 

delegeerde.
306

 Hoewel het VvL wel gepoogd heeft deze situatie te 

verduidelijken, heeft het een aantal ‘bijzonderheden’ moeten laten bestaan.
307

 

De Europese normenhiërarchie is daarmee nog steeds moeilijk vast te stellen. 

 Art. 290 lid 1 VWEU stelt dat in een wetgevingshandeling ‘aan de 

Commissie de bevoegdheid [kan] worden overgedragen niet-

wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of 

wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van de wetgevingshandeling’. 

Aan deze formulering valt een aantal zaken op. Ten eerste kan gedelegeerde 

regelgeving slechts betrekking hebben op ‘niet-essentiële onderdelen’. Ten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

303  Voor een overzicht van de gevallen waarin de Raad besluit met eenparigheid van 

stemmen, zie Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 274. Met noodremprocedures wordt 

gedoeld op de mogelijkheid besluitvorming van de Raad naar de Europese Raad te 

verleggen. Dit kan wanneer een ontwerp-wetgevingshandeling afbreuk dreigt te doen aan 

belangrijke aspecten van het socialezekerheidsstelsel of aan fundamentele aspecten van 

het strafrechtstelsel van een lidstaat. Van Ooik, ‘Het Verdrag van Lissabon’, p. 39 en p. 

41-42. Zie hierover uitgebreid Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 463-464. 
304  Vgl. Lenaerts & Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, p. 621. 
305  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 445-448. Om het nog ingewikkelder te maken was 

het, in ieder geval in het verleden, schijnbaar zelfs niet onomstreden dat secundair recht 

materieel in overeenstemming moet zijn met primair recht. Besselink e.a., Nederlandse 

Grondwet en de EU, p. 105. 
306  Lenaerts & Cambien, ‘The Democratic Legitimacy of the EU’, p. 200. 
307  Voor een uitgebreide uitwerking van alle mogelijkheden ter verbetering van deze situatie, 

inclusief alle moeilijkheden die daarmee samenhangen, zie Barents, Het Verdrag van 

Lissabon, p. 444-452. 
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tweede kan op die terreinen zelfs de bevoegdheid tot wijziging van een 

wetgevingshandeling worden overgedragen. Ten derde wordt specifiek 

gesproken van delegatie aan de Commissie. Tot slot ziet de formulering slechts 

op niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking. 

 Art. 290 lid 1 lijkt een primaat van de Uniewetgever te vestigen door de 

eisen dat essentiële onderdelen in wetgevingshandelingen zelf moeten worden 

opgenomen.
308

 Lid 1 specificeert dat bij delegatie ‘uitdrukkelijk de 

doelstellingen, de inhoud, de strekking en de duur van de 

bevoegdheidsdelegatie’ worden vastgelegd. Deze norm lijkt sterk geënt te zijn 

op het Duitse Gesetzesvorbehalt dat op zijn beurt geïnspireerd is door het 

Demokratieprinzip en het Rechtsstaatsprinzip.
309

 Onduidelijk is echter wat er 

precies onder ‘essentieel’ moet worden verstaan. Hoewel dit criterium in de 

rechtspraak van het Hof van Justitie is ontwikkeld, geeft die rechtspraak maar 

erg weinig houvast.
310

 Omdat bovendien (anders dan in Duitsland) niet zonder 

meer een specifieke metanorm (zoals een democratiebeginsel) van toepassing is, 

die de interpretatie van het artikel kan ‘kleuren’, gaat de Uniewetgever 

uiteindelijk grotendeels zelf over wat hij wel en niet delegeert.
311

 

 Opmerkelijker is evenwel dat de Uniewetgever zelfs, zij het op niet-

essentiële onderdelen, de bevoegdheid tot wijziging van wetgevingshandelingen 

kan delegeren. Waar art. 290 lid 3 VWEU regelt dat in de naam van in delegatie 

genomen besluiten het bijvoeglijk naamwoord ‘gedelegeerde’ wordt 

opgenomen, mag in beginsel juist een scheiding tussen wetgeving en ‘lagere 

regelgeving’ worden verwacht. Vanuit de in art. 2 VEU vastgelegde waarde van 

rechtsstatelijkheid en het in de rechtspraak erkende rechtszekerheidsbeginsel is 

dit een vreemde uitzondering.
312

 

 Aan de andere kant valt, vanuit de idee van institutioneel evenwicht, wel 

weer te prijzen dat de bevoegdheid tot het stellen van lagere regelgeving 

uitsluitend aan de Commissie, en bijvoorbeeld niet aan het Parlement of de Raad 

zelf kan worden toegekend. Volgens art. 290 lid 2 VWEU kunnen de Raad en 

het Parlement de in delegatie genomen besluiten wel onderwerpen aan een 

bezwaartermijn of kunnen ze bevoegdheidsdelegatie als zodanig intrekken. Dit 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

308  Voermans, ‘Is de Europese wetgever na Lissabon wel een échte wetgever?’, p. 79 en p. 

88.  
309  Zie hierover nader paragraaf 4.3.1 van hoofdstuk 3. 
310   Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 461. Vgl. H. Pünder, ‘Democratic Legitimation 

of Delegated Legislation: A Comparative View on the American, British and German 

Law’, The International and Comparative Law Quarterly 2009, vol. 58, nr. 2, p. 357-

358. 
311  Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 164. 
312  Voor een zeer kritische bespreking van dergelijke rechtsfiguren in Nederland, zie 

Besselink e.a., Nederlandse Grondwet en de EU, m.n. hoofdstuk 4. 
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zijn echter de enige voorwaarden die ze kunnen stellen, zodat er geen 

instemmingsvereiste (van andere organen) kan worden vastgelegd.
313

  

 Dergelijke vereisten kunnen, tot slot, weer wel worden gesteld aan besluiten 

die vallen onder de categorie ‘uitvoeringsbevoegdheden’. Zoals eerder in dit 

hoofdstuk al aan de orde kwam, zijn in beginsel de lidstaten bevoegd het 

Unierecht uit te voeren. Art. 290 lid 2 VWEU regelt echter dat, waar uniforme 

uitvoeringsmaatregelen vereist zijn, de Commissie gemachtigd kan worden die 

uitvoeringsmaatregelen te treffen.
314

 Hoewel inhoudelijk niet zonder meer 

helder is waar de grens tussen gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden ligt, 

verschilt de institutionele inbedding ervan wel nogal.
315

 Anders dan bij 

gedelegeerde bevoegdheden mag de Uniewetgever allerlei comitéprocedures 

van toepassing verklaren, die in essentie neerkomen op toezicht door 

deskundigen en/of de Raad en/of het Parlement op de uitoefening ervan.
316

 Het 

Parlement heeft in dit soort procedures evenwel meestal geen beslissende 

stem.
317

  

 Het Parlement is uiteindelijk weliswaar steeds sterker betrokken bij de 

vaststelling van de meest ‘essentiële’ rechtsregels van de Unie, maar heeft, ook 

na het Verdrag van Lissabon, nog maar weinig mogelijkheden zijn stempel te 

drukken op ‘gedelegeerde’ en ‘uitvoeringsmaatregelen’. Vanuit de gedachte dat 

de uitvoering van Unieregelgeving vooral toekomt aan de lidstaten en de 

Commissie is dat wel te begrijpen. Voor zover het ernaar streeft een ‘echte 

wetgever’ te worden, moet het wellicht accepteren dat het minder bij lagere 

regelgeving en uitvoering betrokken kan zijn. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

313  Opmerkelijk genoeg meent Barents dat uit de tekst zou blijken dat andere voorwaarden 

ook mogelijk zijn. De tekst ‘[d]it kunnen de volgende voorwaarden zijn’ geeft tot die 

conclusie echter geen aanleiding. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 461. Voermans 

meent dan ook terecht dat art. 290 lid 2 uitputtend is. Voermans, ‘Is de Europese 

wetgever na Lissabon wel een échte wetgever?’, p. 79. 
314  Art. 291 lid 4 bepaalt dat dergelijke maatregelen ‘uitvoerings-’ in hun naam dragen. In 

uitzonderlijke, en naar behoren gemotiveerde gevallen, kan een dergelijke bevoegdheid 

ook aan de Raad worden opgedragen. Vgl. Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 462, 

Lenaerts & Van Nuffel, Europees Recht, p. 463-464 en Lenaerts & Cambien, ‘The 

Democratic Legitimacy of the EU’, p. 201. 
315  Het verschil tussen beide lijkt erin te bestaan dat uitvoering vooral te maken heeft met het 

verschil tussen aanvulling van regelgeving en niet-inhoudelijke, technische uitvoering. 

Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 460. Voor een zeer kritische bespreking van dit 

punt, zie P. Craig, ‘Delegated acts, implementing acts and the new Comitology 

Regulation’, European Law Review 2011, vol. 36, nr. 5, p. 672-677. 
316  Barents, Het Verdrag van Lissabon, p. 462. Art. 291 lid 3 wordt uitgewerkt door 

Verordening (EU) nr. 182/2011. Voor een grondige en kritische bespreking ervan, zie 

Craig, ‘Delegated acts’. Zie uitgebreid over Comitologie Lenaerts & Van Nuffel, 

Europees Recht, p. 461-473 en Corbett, Jacobs & Shackleton, The European Parliament, 

p. 293-312. 
317  De procedures zien meer op controle door de lidstaten. Vgl. bijvoorbeeld Barents, Het 

Verdrag van Lissabon, p. 438 en p. 462. 
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5. Beschouwing 

5.1 De omstreden aard van de Unie 

De wordingsgeschiedenis van de EU lijkt vooral een verhaal van de lidstaten te 

zijn. Nooit in de geschiedenis hebben de volkeren van de lidstaten gezamenlijk, 

bijvoorbeeld door middel van een collectief referendum of daartoe speciaal 

gekozen conventies, zelf gehandeld teneinde zich onderling te verbinden. Steeds 

waren en zijn het, in plaats daarvan, de regeringen van de lidstaten die het 

overleg voeren en overeenkomstig de onderscheiden constitutionele 

voorschriften beslissen over verdragswijzigingen.
318

 Op het eerste oog lijkt 

daaruit de conclusie te moeten worden getrokken dat zij dus de constituante(n) 

van de Unie zijn. Wie anders dan de schepper(s) van een rechtsorde kan immers 

worden aangewezen als zijn soeverein? 

 Ook het Hof van Justitie heeft evenwel een belangrijke rol gespeeld bij de 

ontwikkeling van het Europese recht. Door zijn interpretaties zijn bepaalde 

bevoegdheden exclusief gebleken, is gebleken dat de EU veel meer externe 

bevoegdheden heeft dan op het eerste oog zou lijken, en blijkt het 

loyaliteitsbeginsel zich ook rechtstreeks te richten tot de Unie-instellingen, de 

organen van (decentrale) overheden van de lidstaten en in ieder geval ook in het 

bijzonder tot hun rechters. De vraag is dus in hoeverre het erin geslaagd is de 

aard van de Unie en van het Unierecht te veranderen. Meer dan veertig jaar na 

de arresten Van Gend en Loos en Costa/ENEL blijft zijn leer van de autonome 

rechtsorde materieel namelijk breed toegepast, maar blijft die toch ook 

omstreden. Het lijkt erop dat het Hof er zonder meer in geslaagd is allerlei voor 

internationaal recht ongebruikelijke kenmerken toe te wijzen aan Unierecht, 

maar de grondslag van die kenmerken daar niet minder omstreden van geworden 

is.  

 Een oplossing voor deze onzekerheid kan theoretisch zonder meer door de 

volkeren van de lidstaten worden geboden (of door de lidstaten zelf, zo die 

daartoe theoretisch gezien in staat zouden zijn), door een Europabreed 

referendum te (laten) organiseren.
319

 In afwezigheid daarvan blijft een vraag 

echter of een verdrag door uitsluitend interpretatie- en toepassingspraktijk tot 

constitutie in de zin van grondwet gemaakt zou kunnen worden. Het positieve 

Unierecht blijft daarmee vooralsnog ambigu van aard, zodat de ‘neutrale’ 

beschrijving ervan in dit hoofdstuk geen keuze heeft gemaakt tussen de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

318  Referenda komen met enige regelmaat voor, maar zijn dan steeds de nationale 

aangelegenheid van een specifieke lidstaat. 
319  Zelfs het Bundesverfassungsgericht erkent dat een dergelijk referendum het effect kan 

hebben dat het soevereine Duitse volk opgaat in een Europese demos. Vgl. bijvoorbeeld 

2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 179.  
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beschreven democratiedoctrine en de leer van de autonome rechtsorde, laat staan 

andere theorieën.
320

  

 Hoewel de vraag naar de aard van het Unierecht dus onbeantwoord is 

gebleven, komt er uit die beschrijving wel een aantal aanwijzingen naar voren 

dat richtinggevend kan zijn bij de beantwoording van die vraag. De eerste 

daarvan is dat de ‘basisdocumenten’ van het Unierecht de verdragsvorm hebben. 

De tweede is dat de lidstaten nog steeds dominant betrokken zijn bij de 

instelling, wijziging en zelfs opheffing van de Unie.
321

 De structuurkenmerken 

van het EU-Verdrag lijken er daarmee op te wijzen dat het uiteindelijk een 

verdrag is dat berust op de externe soevereiniteit van de lidstaten, zoals die 

namens hen uitgeoefend wordt door hun regeringen.  

 Beschouwing van de inhoud van het relevante Unierecht levert uiteindelijk 

niet veel meer op dan dat de gekozen structuur lijkt op die van een (Duitse) 

bondsstaat, terwijl andere inhoudelijke kenmerken veel weg hebben van een 

internationale organisatie. De wijze van bevoegdheidsverdeling en de regels die 

wat dat betreft gelden kunnen zowel worden vergeleken met die van een 

bondsstaat als met die van een internationale organisatie. Zo geldt het 

attributiebeginsel bijvoorbeeld normaliter voor beide. De doelgerichtheid van de 

Unie lijkt er eerder op te wijzen dat die moet worden gezien als een 

internationale organisatie dan als een bondsstaat, maar daarvoor valt eigenlijk 

geen ander constitutioneel-theoretisch argument te bedenken dan dat 

bondsstaten en statenbonden doorgaans niet zo gericht zijn op het behalen van 

min of meer specifiek omschreven doelen.
322

  

 Opvallend is daarom des te meer dat de Unie rechtstreeks gezag uitoefent 

over zowel haar lidstaten als haar burgers. De directe werking van belangrijke 

delen van het Unierecht lijkt ervoor te zorgen dat burgers inmiddels evenzeer 

onderdaan van de Unie zijn als dat ze dat van de lidstaten zijn. Het 

Unieburgerschap onderstreept deze gedachte. De door het EU-Verdrag in het 

leven geroepen bij het Unieburgerschap horende rechten komen in beginsel 

rechtstreeks toe aan Unieburgers, zonder dat daarvoor tussenkomst van de 

lidstaten nodig, gewenst of juridisch mogelijk is. 

 Problematisch aan deze gedachte is echter dat onduidelijk is op welke 

grondslag of welk gezag die rechten zouden gelden. Het is immers maar de 

vraag of de regeringen van de lidstaten de bevoegdheid hebben hun onderdanen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

320  Zie hiervoor uitvoerig hoofdstuk 7. 
321  Art. 48 lid 2 VEU schrijft voor dat in beginsel een Conventie belegd moet worden die 

bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale parlementen, van de staatshoofden of 

regeringsleiders van de lidstaten, van het Europees Parlement en van de Commissie. 

Uiteindelijk besluit de Europese Raad echter of deze bijeengeroepen wordt, en is het aan 

de individuele lidstaten het onderhandelingsresultaat (de verdragswijziging) wel of niet te 

ratificeren. 
322  Duitsland kent bv. wel Staatsziele, maar die zijn beduidend minder sturend ten aanzien 

van bevoegdheidsuitoefening voor de overheid dan de doelstellingen van de Europese 

Unie.  
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tot rechtstreeks onderdaan van de Unie te maken.
323

 Het komt vaker voor 

(namelijk in landen met een incorporatiestelsel) dat regeringen burgers 

rechtstreeks binden aan internationale verdragen. De interne werking van 

internationale regels hangt daarbij doorgaans uiteindelijk echter af van de 

nationale constitutie. De vraag is dus of, en eventueel vooral hoe het Unierecht 

in staat is geweest zich los te maken van zijn nationaalrechtelijke grondslag. 

Voor zover dat niet het geval is geweest, is de vraag zeer relevant in hoeverre de 

grondwet en/of de organen van één lidstaat grenzen kunnen stellen aan de 

toepassing en interpretatie van het Unierecht door Europese organen. Het is 

immers maar zeer de vraag in hoeverre Europese organen gebonden zijn aan het 

recht van individuele lidstaten. 

 

5.2 Volksvertegenwoordiging door het Europees Parlement 

Problematisch aan de onzekere aard van de Europese Unie lijkt verder te zijn dat 

de vertegenwoordigende rol van het Europees Parlement daarmee erg lastig te 

duiden is. Als het Bundesverfassungsgericht er bijvoorbeeld gelijk in heeft dat 

een parlement, dat door zijn betrokkenheid het recht beoogt te legitimeren, door 

het soevereine volk zelf gekozen moet zijn, is uiteraard de vraag zeer relevant 

wie de soeverein van de Europese Unie is. Ook meer in zijn algemeenheid lijkt 

de gedachte voor de hand te liggen dat het volk dat wordt geacht zichzelf 

democratisch te besturen (of de volkeren die worden geacht dat te doen) het 

electoraat van het parlement moet(en) zijn. Hoewel deze gedachte zeker nog aan 

nader onderzoek moet worden onderworpen (zie hiervoor onder andere 

hoofdstuk 5), lijkt het er dus op dat het Parlement de volkeren of de burgers zou 

moeten vertegenwoordigen die de constituante(n) van de Unie zijn. 

 Beschouwing in dit licht van het positieve recht van de Unie levert echter 

niet al teveel zekerheid op over de vertegenwoordigende positie van het 

Parlement. De verdragsteksten knopen enerzijds sterk aan bij notie van het 

Unieburgerschap, maar wijzen anderzijds sterk in de richting van de 

vertegenwoordiging van verschillende volkeren. Als het inderdaad zo is dat, 

zoals in hoofdstuk 7 nader onderzocht zal worden, dat niet ‘de burgers’ maar ‘de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

323  Met name in hoofdstuk 6 en 7 zal blijken dat dit zeer problematisch kan zijn. Het 

Bundesverfassungsgericht lijkt bijvoorbeeld te ontkennen dat het kan, in een reeds eerder 

aangehaald citaat: ‘Das Grundgesetz ermächtigt die für Deutschland handelnden Organe 

nicht, durch einen Eintritt in einen Bundesstaat das Selbstbestimmungsrecht des 

Deutschen Volkes in Gestalt der völkerrechtlichen Souveränität Deutschlands 

aufzugeben. Dieser Schritt ist wegen der mit ihm verbundenen unwiderruflichen 

Souveränitätsübertragung auf ein neues Legitimationssubjekt allein dem unmittelbar 

erklärten Willen des Deutschen Volkes vorbehalten.’ 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 

(Lissabon), r.o. 228. Het meent dat de grondslag voor de toepasselijkheid van het 

Unierecht uiteindelijk nog altijd het Grundgesetz is.  
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volkeren’ het electoraat van het Parlement zijn, dan ligt het niet voor de hand de 

burgers van de Unie als uitgangspunt te nemen voor de Europese politieke 

wilsvorming. Ze zouden dan immers ook niet in die hoedanigheid geroepen zijn 

hun stem uit te brengen. De hoedanigheid Unieburger suggereert dat iedere 

burger gelijkelijk invloed heeft op de ‘Europese’ politieke wilsvorming, terwijl 

ze dat niet hebben op de samenstelling van het Parlement. Deze ongelijkheid 

valt vooralsnog alleen maar te begrijpen door de volkeren te zien als de 

achterban van het Parlement. 

 Aan de andere kant constateerde dit hoofdstuk dat het evenmin voor de hand 

ligt te menen dat het Parlement individuele, van elkaar losstaande volkeren 

vertegenwoordigt. Het EP is immers transnationaal georganiseerd en besluit bij 

meerderheid. Aangezien beslissingen van de meerderheid van het Parlement 

juridisch gelden als genomen door de instelling als geheel, ligt de conclusie voor 

de hand dat naar positief Unierecht een besluit van het EP legitimatie namens 

alle vertegenwoordigde volkeren oplevert. Besluiten worden immers genomen 

door het Parlement, waarna er qua toerekening juridisch geen onderscheid meer 

bestaat tussen voor- en tegenstemmende leden. Aangezien zelfs alle 

Europarlementariërs die in één en dezelfde lidstaat zijn gekozen niet kunnen 

voorkomen dat het Parlement een besluit neemt dat ook namens hen geldt, lijkt 

het er vooralsnog dus op dat er sprake is van een politieke solidariteit of van een 

gemeenschap van Unievolkeren, waarin besluiten die zijn genomen door een 

deel van de verschillende volkerenvertegenwoordigers gelden als genomen door 

het geheel van volkerenvertegenwoordigers. Zou dit immers anders zijn en zou 

het Parlement niet bij elk besluit legitimatie bewerkstelligen namens alle 

volkeren, dan zou het voor de hand liggen dat het juridische waarborgen zou 

kennen die, bijvoorbeeld vergelijkbaar met het Compromis van Luxemburg, 

zouden voorkomen dat het geheel van Europarlementariërs uit één lidstaat 

(teveel) overstemd zouden kunnen worden. Dergelijke noodremprocedures kent 

het Unierecht momenteel alleen voor de Raad. 

 

5.3 Democratische legitimatie door het Europees Parlement 

De verkiezingen voor het Europees Parlement geven niet de grondslag voor een 

Europese executieve. Bij de samenstelling van de Commissie moet immers 

weliswaar rekening gehouden worden met de verkiezingsuitslag van het EP, 

maar dat betekent nog altijd niet dat die de politieke kleur van de Commissie 

bepaalt. Het Parlement heeft inmiddels wel instemmingsrecht met de benoeming 

van de Commissie en haar voorzitter, maar hun selectie wordt uiteindelijk 

gedaan door de (leden van de) (Europese) Raad. Bovendien geldt nog altijd 

(slechts) de afgezwakte versie van de vertrouwensregel. De democratische 

legitimatie van de Commissie blijft daarmee onverminderd zwak. Het EP heeft 

dan wel steeds sterkere controlerechten ten opzichte van de Commissie, de 

afgezwakte mogelijkheid tot het verbinden van een sanctie aan geconstateerd 
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wangedrag of vertrouwensverlies, is vanuit democratisch oogpunt op zijn minst 

curieus. In dit opzicht is het Europees Parlement dus in ieder geval niet de 

‘politieke motor’ van de Europese Unie.  

 Min of meer hetzelfde beeld komt naar voren uit beschouwing van de 

wetgevende bevoegdheden van het Parlement. Hoewel de Uniewetgever formeel 

bestaat uit het Parlement en de Raad, is het Parlement op zijn allerbest slechts 

medewetgever. Hij heeft geen recht van wetgevingsinitiatief en zal dat 

waarschijnlijk voorlopig ook niet krijgen. Bovendien geldt op lang niet alle 

politiek gevoelige beleidsterreinen van de Unie de gewone 

wetgevingsprocedure. Waar die niet geldt, is het Parlement niet een 

medewetgever, maar slechts een (meer of minder invloedrijk) adviesorgaan. 

 Tegelijkertijd is de laatste decennia het aantal wetgevingsbevoegdheden van 

de Unie enorm uitgebreid. Hoewel er onenigheid bestaat over de grondslag van 

het Unieoverheidsgezag, raakt Europese ‘wetgeving’ burgers dus steeds meer en 

is er om die reden steeds meer behoefte aan de democratische legitimatie 

ervan.
324

 Deze vindt voor een deel plaats doordat met de uitbreiding van 

bevoegdheden van de Unie tevens uitbreiding van de toepasselijkheid van de 

gewone wetgevingsprocedure heeft plaatsgevonden. Deze ontwikkeling heeft 

het meer technocratische element in de besluitvormingsprocedures van de Unie 

(de rol van de Commissie erin) wel teruggedrongen, maar niet weggewerkt. Nog 

steeds heeft de Commissie het exclusieve initiatiefrecht en kan de formele 

Uniewetgever niet zonder haar handelen. 

 De democratische rol van het Parlement lijkt daarmee vooral een reactieve 

te zijn. Over Europese wetgevingshandelingen beslist in ieder geval de Raad, 

terwijl het Parlement soms wel een volledig medebeslissingsrecht heeft, maar in 

andere gevallen slechts mag adviseren, terwijl die laatste gevallen bepaald 

ingrijpende beslissingen kunnen betreffen. Hoe dan ook kan zelfs bij 

toepasselijkheid van de gewone wetgevingsprocedure niet worden gezegd dat 

het Parlement de wetgevende macht is.
325

 Eerder lijkt het een 

medezeggenschapsorgaan te zijn, waarvan de bevoegdheden vooral gericht zijn 

op controle van het bestuur en meer of minder vergaande inspraak met wat het 

bestuur voorstelt. Een vraag die in volgende hoofdstukken (impliciet) aan de 

orde komt is dan ook hoe dit de mogelijkheid van het Parlement tot 

democratische legitimatie van het Europese overheidsgezag beïnvloedt, en in 

hoeverre dit vanuit democratisch perspectief problematisch is. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

324  Het lijkt erop dat het niet alleen kwaliteit de van ‘Uniewetgeving’ is, die de Unie maakt 

tot iets anders dan een ‘reguliere’ internationale organisatie, maar ook de kwantiteit.  
325  De term wetgeving wordt hier gerechtvaardigd geacht omdat de Uniewetgever in de 

meeste gevallen de facto (middels een verordening of een zeer gedetailleerde richtlijn) 

algemeen verbindende voorschriften kan uitvaardigen, die Unieburgers rechtstreeks 

binden. 



 

 

 

 



 

Hoofdstuk 3 

De Bondsdag als de politieke motor van de 

BRD 

 

1. Inleiding 

Uit het vorige hoofdstuk komt naar voren dat de duiding van de 

vertegenwoordigende rol van het Europees Parlement op basis van alleen het 

positieve recht niet eenvoudig is. Onzekerheid over de grondslag van het 

Europese overheidsgezag, over de status van het Unieburgerschap en over de 

opdracht die de verdragen aan het Parlement geven maken het onmogelijk nader 

uit te werken hoe en namens wie het EP precies bijdraagt aan de democratische 

legitimatie van het Unierecht. Als al deze factoren met elkaar samenhangen, en 

daar lijkt het vooralsnog op, is het niet alleen aangewezen ze ieder voor zich 

nader te onderzoeken, maar ook om na te gaan hoe ze samenhangen. Dit derde 

hoofdstuk draagt vooral bij aan die tweede vraag. Het bestudeert het Duitse 

staatsrecht vanuit die invalshoek en poogt daarmee als het ware een 

referentiekader op te bouwen, dat later in het onderzoek nuttig is bij het nader 

duiden van vertegenwoordigende positie van het Europees Parlement. 

 Het relevante Duitse staatsrecht wordt in dit hoofdstuk in dezelfde drie 

stappen beschreven als het recht van de Europese Unie in het vorige hoofdstuk. 

De eerste stap is dus weer een rechtshistorische, de tweede een beschrijving van 

de Duitse federale verhoudingen en de derde een ‘horizontale’ beschrijving van 

de volksvertegenwoordigende positie van de Bondsdag. Vragen die hierbij met 

name relevant zijn, zijn wat het uitmaakt dat de Bondsdag het soevereine Duitse 

volk vertegenwoordigt en wat dat eventueel zegt over de positie van de 

Bondsraad, de Landdagen en de volkeren die zij vertegenwoordigen. Ook is 

hierbij de vraag van belang of en in hoeverre het Bondsgezag in de autonome 

sfeer van de Landen mag ingrijpen. Het Bundesverfassingsgericht meent al jaren 

dat de soevereiniteit van het Duitse volk meebrengt dat er een minimum aan 

door de Bondsdag uit te oefenen bevoegdheden bestaat.
1
 Het is daarom 

interessant om te bezien of dat ook opgaat voor de Landdagen en de eventueel 

soevereine deelvolkeren, die voor hun gezag de grondslag zouden kunnen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1  Het hof heeft zijn standpunt hierover onlangs nog bevestigd in BVerfG, 2 BvR 1390/12 

van 12 september 2012 (ESM/Fiskalpakt), r.o. 208-215. Zie voor een goede beschrijving 

van de jurisprudentie hierover tot aan het Lissabon-Urteil o.a. Grimm, ‘Comments’, 

Jančić, ‘Caveats form Karlsruhe and Berlin’ en Thym, ‘In the Name of Sovereign 

Statehood’. 
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vormen. Tot slot komt in dit hoofdstuk de vraag aan de orde hoe 

volkssoevereiniteit als concept in het Duitse staatsrecht geïnterpreteerd wordt en 

welke consequenties daaraan verbonden worden. Specifiek is hierbij aan de orde 

in hoeverre het concept van de Bondsdag een orgaan maakt dat het Duitse volk 

tot indirect zelfbestuur in staat stelt. Tezamen bieden deze drie stappen een goed 

overzicht van samenhang die het Duitse staatsrecht aanbrengt tussen het concept 

volkssoevereiniteit en de positie van het federale parlement. 

 

2. De historische ontwikkeling van de Duitse bondsstaat 

2.1 Van Duitse Bond tot Keizerrijk 

De Duitse staatsrechtelijke geschiedenis wordt hier niet ‘von der Antike bis zur 

Gegenwart’ beschreven. In plaats daarvan wordt die geschiedenis beschouwd 

vanaf het Congres van Wenen van 1815. Voor dit moment in de geschiedenis is 

vooral gekozen omdat er op het Congres van Wenen keuzes zijn gemaakt die in 

ieder geval gedurende de negentiende eeuw voor het Duitse staatsrecht van 

bijzonder belang zijn geweest. Omdat het Duitse staatsrecht van de negentiende 

eeuw op zijn beurt in belangrijke mate de grondslag legt voor het huidige Duitse 

staatsrecht, in het bijzonder de federale verhoudingen, is het van belang die 

keuzes te volgen vanaf het moment dat ze worden gemaakt.
2
 

 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling hier alle gebeurtenissen te beschrijven 

die relevant zijn geweest voor de Duitse staatsrechtelijke ontwikkeling. Ook 

beoogt de paragraaf niet het heden uit het verleden te construeren of om vast te 

stellen ‘wie es eigentlich gewesen ist’.
3
 Afgezien van de vraag of dat laatste 

überhaupt mogelijk is, is het doel hier om inzicht te krijgen in de 

staatsrechtelijke keuzes die in het verleden zijn gemaakt en daarmee in de 

achtergrond van de positie van de Bondsdag. In het verleden gemaakte keuzes 

zijn wellicht niet dwingend voor het heden, maar omdat ze vaak niet ongedaan 

gemaakt worden kan bestudering ervan inzicht verschaffen. Hieronder wordt 

vooral de oorsprong van de belangrijkste staatsrechtelijke keuzes met betrekking 

tot de onderwerpen federalisme en soevereiniteit getraceerd. 

 Die twee onderwerpen sluiten meteen ook goed aan bij de twee strijdpunten 

die in de Duitse negentiende-eeuwse geschiedenis staatsrechtelijk gezien het 

meest van belang waren. Die strijdpunten betreffen de keuze van de grondslag 

van het overheidsgezag en de vraag naar de ‘omvang’ van de te vormen Duitse 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2  Een tweede reden die hier genoemd kan worden is dat de verschillende staten pas in de 

vroege negentiende eeuw ‘staten’ in moderne zin werden. 
3  Vgl. G.J.M. van Wissen, Afstamming of geboortegrond? (oratie UvA Amsterdam), 

Amsterdam: Vossiuspers AUP 2000, p. 6. 
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staat. Beide waren van invloed op de wijze waarop de unificatie van Duitsland 

tot stand is gekomen. Ten aanzien van de soevereiniteitsvraag stonden ‘de vorst’ 

en ‘het volk’ tegenover elkaar als potentiële gezagsdragers. Wat betreft de 

omvang van de te vormen Duitse staat waren dat de aanhangers van de ‘groot-

Duitse oplossing’ en die van de ‘klein-Duitse oplossing’. Volgens de eerste 

opvatting hoorde Oostenrijk wel bij de op te richten Duitse staat, terwijl het dat 

volgens de tweede opvatting niet deed. Het onderscheid is vooral staatsrechtelijk 

van belang omdat hierin de vraag wie er precies ‘het volk’ van de Duitse staat 

zou zijn naar voren komt. Een tweede, en destijds concreter spelende reden is 

dat het Keizerrijk Oostenrijk meer omvatte dan enkel ‘Duitse’ onderdanen. Als 

de Oostenrijkse Duitsers onder de op te richten Duitse staat zouden vallen, zou 

het ofwel staatsrechtelijk drastisch moeten hervormen of veel grondgebied (en 

onderdanen) kwijtraken. Oostenrijk stond lijnrecht tegenover Pruisen, dat de 

andere kandidaat was voor hegemonie over de Duitse landen (en onderdanen).
4
  

 Opvallend is met name dat, in ieder geval tot halverwege de negentiende 

eeuw, van ‘volkse’ zijde meer nationale eenheid gewild leek te worden dan van 

‘monarchale’ zijde. Waarschijnlijk omdat ‘het volk’ minder te verliezen had dan 

de vorsten en prinsen. Ook kan het iets te maken hebben met het nationalisme 

dat in de negentiende eeuw in burgerlijke of maatschappelijke kring breed post 

vatte.
5
 Hoe dan ook impliceerde een keuze voor het volkse element als 

gezagsdrager in die periode eerder de optuiging van een nationale (bonds)staat 

dan een keuze voor het monarchale element. 

 Tijdens de politieke onderhandelingen die tezamen het ‘Congres van 

Wenen’ worden genoemd, werd de indeling van de Europese landkaart 

fundamenteel ter discussie gesteld.
6
 De Weense Slotakte van 1820 bepaalde 

uiteindelijk dat de Duitse Bond werd opgericht, op monarchale grondslag.
7
 Dit 

betekende dat de Duitse landen in een statenbond werden verenigd, waarin het 

gezag bij alle respectievelijke prinsen of vorsten lag. Volkssoevereiniteit was 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4  S. Haffner, The Ailing Empire: Germany from Bismarck to Hitler, New York: Fromm 

International Publishing Corporation 1989 (Von Bismark zu Hitler 1987, vertaald door J. 

Steinberg), p. 23. 
5  Zie over het negentiende-eeuwse nationalisme en de vorming van de idee van de 

‘Duitser’ o.a. J.T. Leersen, De bronnen van het vaderland: taal, literatuur en de 

afbakening van Nederland, 1806-1890, Nijmegen: Vantilt 2006. 
6  Over politieke onderhandelingen over de herindeling van de Europese landkaart, zie A. 

Zamoyski, The Rites of Peace. The Fall of Napoleon & the Congress of Vienna, Londen, 

New York, Toronto en Sydney: Harper Perennial 2007. 
7  D. Willoweit, Deutsche Verfassungsgeschichte: Vom Frankreich bis zur 

Wiedervereinigung Deutschlands: Ein Studienbuch, München: Hart Publishing en Verlag 

CH Beck 2001, p. 248; F. Wittreck, ‘Parliamentary Law. The German Experience’ in: 

K.S. Ziegler, D. Baranger & A.W. Bradley, Constitutionalism and the Role of 

Parliaments, Oregon: Oxford and Portland 2007, p. 58. 
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daarmee uitgesloten.
8
 Doordat dezelfde Akte echter bepaalde dat de Duitse 

staten ‘Landständische Verfassungen’ in het leven moesten roepen, was strikt 

monarchale autocratie toch uitgesloten. Er moest worden samengewerkt met 

Landstände, waarmee ouderwetse standenvergaderingen bedoeld leken te 

worden.
9
 

 Landstände, noch neuständische Vertretungen waren echter parlementen 

zoals we die nu gewend zijn. Ze waren allerminst vrij de eigen zaken te regelen, 

om zelf te bepalen wanneer ze vergaderden of zelfs maar om de eigen voorzitter 

te kiezen. Ze kunnen dan ook het beste worden gezien als organen die uit 

rechtsstatelijke motieven in het leven zijn geroepen om ingrepen in de 

vrijheidssfeer van de burgerlijke maatschappij door het monarchale apparaat te 

beperken.
10

 In deze mengeling van vorstensoevereiniteit en volkssoevereiniteit, 

die doorgaans wordt aangeduid met de term Konstitutionalismus (niet te 

verwarren met constitutionalisme), overheerste het monarchale element dus 

zonder meer.
11

 

 De Duitse Bond heeft vanaf zijn oprichting tegenstanders gehad in de 

‘Duitse nationale beweging’. Deze beweging was, geïnspireerd door en 

afgunstig op Napoleons successen, tijdens de Franse bezetting ontstaan en 

streefde een nationale democratische staat na, waarin alle Duitsers verenigd 

zouden zijn.
12

 Oostenrijk en Pruisen, met afstand de twee belangrijkste Duitse 

vorstendommen, zagen echter niets in volkssoevereiniteit of in democratische 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8  Opmerkelijk en innerlijk tegenstrijdig aan deze statenbond lijkt te zijn dat de leden 

weliswaar soeverein waren, maar de Bond desondanks werd gezien als een ‘onophefbare 

Unie’ waaruit uittreding niet mogelijk was, terwijl de Bondsvergadering, het confederale 

orgaan, besloot bij gewone meerderheid. Forsyth, Unions of States, p. 47-52. 
9  Niet alle leden van de bond hielden zich strikt aan de afspraken. Enkele, met name Zuid-

Duitse staten kenden in plaats van Landstände volksvertegenwoordigingen in moderne 

zin. Die werden destijds neuständische Vertretungen genoemd. Wittreck, ‘Parliamentary 

Law’, p. 58-63. 
10  C. Schönberger, Das Parlament im Anstaltsstaat. Zur Theorie parlamentarischer 

Repräsentation in der Staatsrechtslehre des Kaiserreiches (1871-1918), Frankfurt am 

Main: Vittori Klostermann 1997, p. 79. Vgl. p. 320. De dominantie van de verschillende 

Duitse prinsen blijkt verder onder meer eruit dat de parlementariërs soms niet hun eigen 

zitplaats mochten kiezen (ter voorkoming van fractievorming) en dat her en der een 

verbod op applaus gold. Verder hadden de meeste negentiende-eeuwse Duitse 

parlementen geen recht van wetgevingsinitiatief, terwijl het recht om de prins te vragen 

een wet in te dienen, de Gesetzespetition, veelal niet werkte. Wittreck, ‘Parliamentary 

Law’, p. 58-74. 
11  Wittreck, ‘Parliamentary Law’, p. 56-58. Vgl. J. Ipsen, ‘Constitutional Review of Laws’ 

in: C. Starck (red.), Main Principles of the German Basic Law: The Contributions of the 

Federal Republic of Germany to the First World Congress of the International 

Association of Constitutional Law, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 1983, p. 

108. 
12  Haffner, The Ailing Empire, p. 12 en p. 14. 
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staatsvormen en werkten samen in de onderdrukking van de nationale 

beweging.
13

  

 Ook dat kon echter niet verhinderen dat de beweging in 1848 zijn kans 

schoon zag en de revolutie uitriep. Deze Maartrevolutie leidde tot het opstellen 

van de Paulskircheverfassung, die weliswaar nooit in werking is getreden, maar 

wel als inspiratiebron heeft gediend voor latere Duitse constitutionele 

documenten, zoals de grondwet van de Republiek Weimar.
14

 De grondwet zou 

enerzijds een op volkssoevereiniteit gebaseerde bondsstaat in het leven hebben 

geroepen, maar anderzijds niet geheel afscheid genomen hebben van het 

monarchale element.
15

 Deze trouw aan bestaande grondstructuren is tot op 

zekere hoogte ook terug te vinden in de grondwet van het Keizerrijk. 

 De in de Paulskirche verzamelde revolutionairen waren in meerderheid 

unitair-nationaal georiënteerd, maar durfden of wilden de Landen niet 

afschaffen, wellicht vanwege de sterke positie die de (ambtelijke apparaten van 

de) staten hadden. Daarom werd gekozen voor de executief-federale structuur, 

die sindsdien een belangrijk kenmerk is geweest van de verschillende Duitse 

grondwetten.
16

 Verder bepaalde het voorstel dat de Rijksdag zou bestaan uit een 

Staatenhaus en een Volkshaus (§ 85 Frankfurter Reichsverfassung). Het 

Staatenhaus zou, als vertegenwoordiger van de staten, per staat voor de helft 

door de regering en voor de helft door de volksvertegenwoordiging ervan 

worden samengesteld (§ 86 jo. 88). Het was daarmee een hybride vorm van het 

‘bondsraadmodel’ en het ‘senaatsmodel’.
17

 Het Volkshaus zou bestaan uit 

vertegenwoordigers van het Duitse volk (§ 93). Naast deze twee organen zou 

een Rijksregering functioneren, die zou bestaan uit een onschendbare Keizer en 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

13  Haffner, The Ailing Empire, p. 17. 
14  P. Badura, Staatsrecht: Systematische Erläuterungen des Grundgesetzes, München: Hart 

Publishing en Verlag CH Beck 2003, p. 36. Zie verder H. Laufer & U. Münch, Das 

föderative System der Bundesrepublik Deutschland, Opladen: Leske & Budrich 1998, p. 

48. Vgl. G. Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland: Pfadabhängigkeit 

und Wandel, Discussion paper 02/2, Max-Plack-Institut für Gesellschaftsforschung. Zie 

over het mislukken van de revolutie nader Haffner, The Ailing Empire, p. 17-18. 
15  De bepaling van de territoriale omvang van de op te richten staat leidde tot nogal wat 

discussie. Uiteindelijk werd besloten dat de staat zich op het grondgebied van de Duitse 

Bond zou constitueren. Dit betekende dat de Habsburgse monarchie opgesplitst zou 

moeten worden, aangezien alleen Oostenrijk deel uitmaakte van die Bond. Laufer & 

Münch, Das föderative System, p. 46-48. Zie over volkssoevereiniteit en de 

Paulskircheverfassung ook Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 226 

e.v. 
16  Onder executief federalisme wordt hier verstaan het overwegend door de federale 

overheid vaststellen van de wetten, terwijl die overwegend door de lidstaten worden 

uitgevoerd. Vgl. Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 26-27 en p. 

29-31. 
17  Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 31. Het bondsraadmodel houdt 

in dat het federale inspraakorgaan bestaat uit ministers van de Landen; het senaatsmodel 

houdt in dat het bestaat uit volksvertegenwoordigers. 
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voor hem verantwoordelijke ministers (§ 73 jo. 74). Onder meer § 80 maakte 

duidelijk dat de Keizer, die Kaiser der Deutschen (§ 70) zou gaan heten, zijn 

bevoegdheden aan de grondwet en dus aan het volk zou ontlenen.
18

 

 Door het mislukken van de Maartrevolutie zou het Konstitutionalismus tot 

1917 voortbestaan. Ook betekende het dat de nationale eenheid niet door vrije 

wilsbeschikking van het Duitse volk bewerkstelligd zou worden, maar op 

militaire wijze door Pruisen.
19

 De strijd om de Duitse eenheid werd daarmee, 

evenals die over de vraag naar de omvang van de op te richten Duitse staat, 

uiteindelijk beslecht op het slagveld. De eerste stap hiertoe werd gezet in 1866, 

toen Pruisen na een beweerdelijk onrechtmatige inval in Holstein met name 

Oostenrijk militair versloeg bij Königgrätz, vervolgens de Duitse Bond ophief 

en de Noord-Duitse Bond oprichtte.
20

 Deze bond was een bondsstaat waarin de 

Noord-Duitse vorstendommen onder Pruisische hegemonie waren verenigd en 

waaraan Oostenrijk geen deel mocht nemen. Daarmee was de weg bijna 

vrijgemaakt voor een ‘klein-Duitse’ nationale staat op monarchale grondslag.
21

  

 De tweede en definitieve stap was de Frans-Duitse oorlog van 1871, die 

onder Pruisische aanvoering bijzonder snel werd gewonnen en leidde tot de 

onderhandeling over de oprichting van het Duitse Rijk.
22

 Doordat dit Rijk zich, 

evenals de Noord-Duitse Bond die zijn voorloper was, vestigde op monarchale 

grondslag, mocht de Duitse eenwording uiteindelijk ‘niet worden voltrokken 

door degenen die haar eigenlijk wensten – de liberale partijen en parlementariërs 

– maar uitsluitend door degenen die haar eigenlijk niet wensten, de Zuidduitse 

monarchen.’
23

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

18  Zie hierover uitgebreider Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 230. 
19  Badura, Staatsrecht, p. 36. Na het neerslaan van Maartrevolutie werd in Pruisen een 

geoctrooieerde grondwet uitgegeven, die heeft gegolden tot de Novemberrevolutie van 

1918. Haffner, The Ailing Empire, p. 28. 
20  Zie voor de (juridische) toedracht en gevolgen van de oorlog nader Willoweit, Deutsche 

Verfassungsgeschichte, p. 273-274 en Haffner, The Ailing Empire, p. 29. 
21  Badura, Staatsrecht, p. 37-38. Vgl. H. Brandt, Der lange Weg in die demokratische 

Moderne. Deutsche Verfassungsgeschichte von 1800 bis 1945, Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1998, p. 132. 
22  Zie S. Haffner, ‘Bismarcks stichting van het Rijk’ (Bismarcks Reichsgründung 1985, 

vertaald door R. van Hengel), in: H. Smeets (red.), Het Duitse onvermogen. Opstellen 

over geschiedenis, Amsterdam: De Balie 1988, p. 45-52, Willoweit, Deutsche 

Verfassungsgeschichte, p. 289-290 en P. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches 

deel I: Das Verfassungs- und Militärrecht, Berlijn en Leipzig: Verlag von Guttentag 

1880, p. 28-29. p. 49-52.  
23   Haffner, ‘Bismarcks stichting van het Rijk’, p. 44-45. Haffner stelt over de 

keizerskroning van de Pruisische koning: ‘Die schijnbaar slechts uiterlijke, zuiver 

symbolische handeling (…) was de eigenlijk geniale truc van Bismarck: daarmee gaf hij 

de liberalen, die in die tijd immers tegelijkertijd romantici waren, dat waarvan ze sinds 

1845 hadden gedroomd; en toch sloot hij juist daarmee de weg af naar hun eigenlijke 

verzwegen doel, namelijk de burgerlijk-parlementaire nationale staat. Want er was niets 
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 De vraag naar de juiste staatsrechtelijke typering van het Duitse Rijk heeft 

aanleiding gegeven tot één van de meest belangwekkende historische debatten 

over het onderwerp (con)federalisme. De hoofdstroom in dit debat lijkt te zijn 

geweest dat het Rijk een bondsstaat was en dat een bondsstaat een bepaald type 

nationale staat was. Daarmee onderscheidde het Rijk zich theoretisch van de 

Duitse Bond, die immers een statenbond was.
24

 Omdat de grondslag van het 

Rijk evenwel een monarchale was, leverde dat de merkwaardige situatie op dat 

de verschillende vorsten ogenschijnlijk soeverein waren, terwijl Pruisen in 

zowel de Bondsraad als in het unitaire Rijksgezag zeer dominant was. Voor 

zover er dus al sprake was van een bondsstaat, lijkt dat een ‘asymmetrische 

federatie’ te zijn geweest.
25

 Forsyth spreekt in dit verband dan ook van 

‘hegemonie’ als staatkundig model.
26

 Complicerend is bovendien dat het 

Keizerrijk het midden hield tussen democratische eenheid en monarchale 

diversiteit. De Rijksdag vertegenwoordigde namelijk het gehele Duitse volk, 

terwijl de Bondsraad een overwegend monarchaal-Landständische grondslag 

had.
27

 

 Staatsrechtelijk kwam de hegemonie van Pruisen het meest tot uiting in de 

positie van de Keizer, de Rijkskanselier en de Bondsraad. Hoewel het Rijk een 

soevereine creatie van verschillende vorsten was, bepaalde de Verfassung des 

Deutschen Reiches van 1871 namelijk dat het ‘presidium’ over de Bond 

toekwam aan de Pruisische koning, die de titel ‘Duitse Keizer’ zou voeren.
28

 De 

Rijkskanselier, die door hem werd benoemd en ontslagen, was het 

Rijksregeringsorgaan dat in het centrum van het functioneren van het Rijk stond. 

Zo zat hij de Bondsraad voor, riep hij die feitelijk bijeen en tekende hij wetten 

en besluiten in naam van de Keizer.
29

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

monarchaal-feodaler dan het middeleeuwse idee van Keizer en Rijk.’ Haffner, 

‘Bismarcks stichting van het Rijk’, p. 53. 
24  In hoofdstuk 6 wordt uitvoerig ingegaan op de politiek-theoretische aspecten van dit 

debat. 
25  De term ‘asymmetrische federatie’ is ontleend aan N. Dorsen e.a., Comparative 

Constitutionalism. Cases and Materials, St. Paul, Minnesota: Thomson West 2003, p. 

375. Daarin wordt de term gebruikt om Canada te typeren. 
26  Forsyth, Unions of States, o.a. p. 204-209. 
27  Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 34. 
28  Art. 11, eerste zin Reichsverfassung luidt ‘Das Präsidium des Bundes steht dem Könige 

von Preußen zu, welcher den Namen Deutscher Kaiser führt.’ De taken van de Keizer 

bestonden vooral uit het internationaal(rechtelijk) vertegenwoordigen van het Rijk (art. 

11), het voeren van het opperbevel over het leger en de marine (53 jo. 63; volgens Laufer 

en Münch was een uitzondering hierop dat het Beierse leger in vredestijd onder de 

Beierse koning viel), het ondertekenen van Rijkswetten en -besluiten (art. 17), het 

benoemen en ontslaan van Rijksambtenaren (art. 18), het bijeenroepen, verdagen en 

sluiten van de Rijksdag en de Bondsraad (art. 12). Zie ook Laufer & Münch, Das 

föderative System, p. 53. 
29  Art. 15 en 17 Verfassung des Deutschen Reiches en Laufer & Münch, Das föderative 

System, p. 52-53. 
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 De Bondsraad lijkt door Bismarck vooral te zijn bedoeld als orgaan dat 

‘parlementarisering’ van de Rijksregering moest voorkomen. De regering kwam 

volgens hem voort uit de bond tussen de Duitse vorsten en niet uit het 

democratisch gekozen parlement.
30

 Van veel eigenstandigheid van die vorsten 

was ook in de Bondsraad echter geen sprake omdat Pruisen ook hierin, vanwege 

zijn zeer grote omvang, erg dominant was.
31

 Soevereiniteit genoten de 

verschillende vorsten vooral binnen de eigen staat, aangezien de Rijksgrondwet 

de interne staatsorganisatie van zijn leden vrijliet. Enige zelfstandigheid genoten 

zij bovendien bij de uitvoering van Rijkswetten, aangezien het Keizerrijk het 

executief federalisme van het Paulskirche-ontwerp had overgenomen.
32

  

 De Rijksdag, die het enige andere Rijksorgaan was, had in de constellatie 

van het Duitse Rijk van 1871 een betrekkelijk merkwaardige positie. Aan de ene 

kant leek het, net als de Ländstände, een orgaan te zijn dat voornamelijk de 

belangen van de burgers tegenover de vorsten moest verdedigen. Het mocht 

bijvoorbeeld niet zonder toestemming van de Keizer vergaderen en had geen 

invloed op de benoeming van de Rijksregering.
33

 Laband meende zelfs dat ‘het 

volk’ als zodanig juridisch niet bestond en dus ook geen juridische wil kon 

hebben.
34

 Aan de andere kant bepaalde art. 29 Rijksgrondwet dat de leden van 

de Rijksdag het Duitse volk vertegenwoordigden en dat zij door dat volk 

rechtstreeks in algemene en gelijke verkiezingen werden gekozen. Het algemeen 

mannenkiesrecht was voor de tijd zeer modern en deed eerder denken aan een 

Frans-revolutionair parlement dan aan een standenvergadering. Bovendien had 

het parlement het recht van wetgevingsinitiatief en het budgetrecht en was de 

Rijkskanselier aan dit orgaan politieke verantwoording verschuldigd.
35

  

 De Rijksdag was daarmee een enigszins eigenstandig, unitair-democratisch 

element in een anderszins monarchaal en vooral pluriform staatsverband. 

Conceptueel is dat merkwaardig omdat niet meteen duidelijk is dat er een 

nationale volksvertegenwoordiging moest zijn. Laufer en Münch concluderen 

dat de positie van de Rijksdag een zwakke was en moet worden gezien als een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

30  Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 32-33 en p. 40-43.  
31  Pruisen regeerde over 65% van het totale grondgebied van het Rijk en over 62% van alle 

onderdanen. Het had daarom in de Bondsraad 17 van de 58 stemmen. Die stemmen 

werden bovendien verplicht en bloc uitgebracht. Laufer & Münch, Das föderative 

System, p. 50-54. Zie ook art. 6 Verfassung des Deutschen Reiches.  
32  Zie o.a. Laufer & Münch, Das föderative System, p. 53. 
33  P. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. Band I, Tübingen: Verlag von J.C.B. 

Mohr 1911, p. 232 en p. 342. 
34  Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 296-299 en Schönberger, Das 

Parlament im Anstaltsstaat, p. 170 e.v. Zie ook Wittreck, ‘Parliamentary Law’.  
35  Laufer & Münch, Das föderative System, p. 51-54, Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen 

Reiches, p. 193-201 en art. 69 Rijksgrondwet. De Rijksdag kon weliswaar politieke 

verantwoordelijkheid van de Kanselier afdwingen, maar was evenwel niet bevoegd hem 

heen te zenden. Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 122.  
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concessie aan de nationale en democratische wensen van de burgerij.
36

 

Lehmbruch zoekt het meer in de richting van de sterke institutionele continuïteit 

die Duitsland sinds de oprichting van het Heilige Roomse Rijk heeft gekend. De 

figuren ‘Rijksdag’ en ‘Keizer’ waren er simpelweg al en konden eenvoudig 

hergebruikt worden.
37

 Hoe dan ook zou de Rijksdag zijn positie in de loop der 

tijd weten te versterken en zou hij zich steeds meer als politiek tegenwicht 

tegenover de regering opstellen.
38

 Het Keizerrijk kende daarmee, en met de 

uitvaardiging van een groot aantal federale wetten, een democratiserende en 

unificerende tendens.
39

 

 

2.2 De Republiek van Weimar  

Het Duitse Keizerrijk heeft nog geen vijftig jaar bestaan. Het verlies van de 

Eerste Wereldoorlog was desastreus voor het gezag van de Keizer en had grote 

gevolgen voor het Duitse staatsrecht. Toen in 1918 duidelijk werd dat de oorlog 

niet meer gewonnen kon worden leidde dat, onder meer na aandringen van de 

legerleiding en de reële dreiging van volksopstand in de hoofdstad, tot de 

‘vrijwillige’ abdicatie door Keizer Wilhelm II, die in brede kring 

verantwoordelijk werd gehouden voor het uitbreken en het verloop van de 

oorlog. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor de Republiek van Weimar, die 

in 1919 formeel werd geconstitueerd.
40

  

 De proclamatie van de republiek is hier van bijzonder belang omdat die de 

definitieve vestiging betekende van het op volkssoevereiniteit gebaseerde 

‘unitair federalisme’.
41

 Dit concept is principieel unitair van aard en beschouwt 

de grondwet als vrije wilsbeschikking van het nationale volk. De Landen zijn 

hierin hooguit niet-soevereine staten. Federalisme is in deze optiek dus niet 

langer een ‘voorpositief wezenskenmerk’ van de staat, maar slechts nog een, op 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

36  Laufer & Münch, Das föderative System, p. 51-53. 
37  Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 23. 
38  Laufer & Münch, Das föderative System, p. 51-53. Vgl. Van den Driessche, Politieke 

ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 122. 
39  Federale diversiteit werd in Duitsland vanaf ca. 1848 pejoratief gelijkgesteld met 

Kleinstaaterei of Partikuralismus. Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat 

Deutschland, p. 38-39. 
40  Voor een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen, zie o.a. Willoweit, Deutsche 

Verfassungsgeschichte, p. 316-321 en Laufer & Münch, Das föderative System, p. 59 e.v. 

Zie ook Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 268. 
41  Maar zie ook Unruh en Laufer & Münch, die de Weimarer Reichsverfassung executief-

federalistisch duiden. Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 313-316 en 

Laufer & Münch, Das föderative System, p. 61. Het verschil tussen beide 

federalismetermen lijkt een verschil in invalshoek te zijn. De term unitair federalisme ziet 

vooral op de unitaire grondslag van de bondsstaat. 
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het motief van verticale machtenscheiding gebaseerde, organisatievorm.
42

 

Hoewel de Republiek van Weimar dus een breuk met het verleden betekende, 

kende die in institutionele zin vooral veel continuïteit. De Weimarer 

Reichsverfassung (WRV) heeft veel invloed gehad op het huidige Duitse 

staatsrecht.
43

 

 Tijdens de debatten die voorafgingen aan de WRV werd in brede kring de 

vestiging van de gedecentraliseerde eenheidsstaat bepleit, onder meer vanuit de 

gedachte dat het volk zich eerst in een dergelijke staat politiek vrij kon 

organiseren. Dat een dergelijke staat er toch niet is gekomen lag met name aan 

sterke weerstand van staten als Pruisen.
44

 In plaats daarvan schiep de WRV de 

meest unitaire bondsstaat uit de Duitse geschiedenis. Daarin werd de Pruisische 

hegemonie opgeheven en vervangen door een krachtig centraal gezag.  

 De dominantie van het ‘centrum’ blijkt onder meer uit de sterke uitbreiding 

van de federale wetgevingsbevoegdheden die de WRV bracht.
45

 Ook is die 

zichtbaar in de wetgevings- en grondwetswijzigingsprocedure waarin de 

Rijksraad (de opvolger van de Bondsraad), ex art. 74 en 76 WRV slechts een 

suspensief veto had. Bij grondwetswijziging kon de Rijksraad weliswaar een 

referendum eisen, maar ook dat was wezenlijk unitair van aard. Zo’n 

referendum zou namelijk het nationale volk vragen de impasse tussen de 

Rijksdag en de Rijksraad te doorbreken.
46

 Een derde ‘unitariserende’ maatregel 

was de invoering van een sterk inhoudelijke homogeniteitsregel. Art. 17 WRV 

schreef aan de Landen onder meer de evenredige vertegenwoordiging, het 

(algemene) vrouwenkiesrecht en het parlementaire stelsel voor.
47

 Het 

federalismeconcept van de WRV is daarmee vooral een functionalistisch begrip, 

dat ziet op de verdeling van bevoegdheden in de staat en niet op de grondslag 

van de staat als zodanig. De bondsstaat werd principieel gezien als een geheel, 

waarbinnen de delen inspraak hadden op het centrale niveau en waarbinnen zij 

in belangrijke mate beschikten over eigen (uitvoerings)bevoegdheden.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

42  Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 259-290 en p. 312-316. Vgl. 

Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 50 e.v. en Brandt, Der lange 

Weg in die demokratische Moderne, p. 181. 
43  Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 121. 
44  Laufer & Münch, Das föderative System, p. 59 e.v. en Unruh, Der Verfassungsbegriff des 

Grundgesetzes, p. 312-313. Vgl. Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, 

p. 51. 
45  Brandt, Der lange Weg in die demokratische Moderne, p. 181. Vgl. art. 4 van de 

grondwet van het Keizerrijk met art. 6-11 WRV. 
46  Een belangrijke vernieuwing in de Rijksraad was tevens dat de stemmen niet langer en 

bloc uitgebracht hoefden te worden en dat de helft van de Pruisische stemmen 

uitgebracht zou worden door de vertegenwoordigers van de Pruisische provincies. Laufer 

& Münch, Das föderative System, p. 62-63 Vgl. Unruh, Der Verfassungsbegriff des 

Grundgesetzes, p. 276-278. Het overrulen van het suspensieve veto van de Rijksraad 

vergde volgens art. 74 en 76 WRV een tweederdemeerderheid van de Rijksdag. Vgl. 

Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 53. 
47  Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 315. 
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 De positie van de Rijksdag was onder de WRV begrijpelijkerwijze veel 

sterker dan in het Keizerrijk.
48

 Zo mocht hij voortaan zelf beslissen wanneer hij 

vergaderde, waren individuele ministers voortaan van zijn vertrouwen 

afhankelijk en was hij zelfs formeel het orgaan dat de Rijkswetten vaststelde.
49

 

Meer in zijn algemeenheid ontstond onder de WRV het leerstuk van de 

Legitimationskette. Dit is een voor het huidige Duitse staatsrecht wezenlijk 

leerstuk, dat duidelijk maakt welke hoge democratische eisen volkssoevereiniteit 

stelt aan de inrichting van een staat. Het volk moet niet alleen soeverein over de 

rechtsorde zijn door zelf de grondwet te scheppen, ook moet het soeverein in de 

rechtsorde zijn, doordat al het geldende recht op hem terug te voeren moet 

zijn.
50

  

 Toch was het parlement niet zonder meer dominant op het federale niveau. 

De Rijkspresident werd evenzeer rechtstreeks gekozen en stond in een 

dualistische verhouding ten opzichte van de Rijksdag. Het parlement kon 

ministers dan wel heenzenden, alleen de Rijkspresident kon hen benoemen.
51

 De 

Rijksdag stelde bovendien weliswaar formeel de wetten vast, maar onderdeel 

van de wetgevingsprocedure was ook de inspraak van de Rijksraad en van de 

Rijkspresident. De laatste kon zelfs een referendum over hem onwelgevallige 

wetsvoorstellen uitschrijven, terwijl hij bovendien bevoegd was de Rijksdag te 

ontbinden.
52

 Al met al functioneerde het soevereine volk in de Republiek van 

Weimar dus als ultieme scheidsrechter tussen de verschillende staatsorganen, die 

in een deels presidentiële, deels parlementaire verhouding ten opzichte van 

elkaar stonden. 

 Erg lang heeft de Republiek van Weimar evenwel niet (goed) 

gefunctioneerd. Al sinds 1920 was er in de Rijksdag geen ‘verfassungsloyale’ 

meerderheid meer.
53

 Eerst werd de nationale eenheid bedreigd tijdens de ‘Ruhr-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

48  In zekere zin nam de Rijksdag het legitimatiestokje over van de Bondsraad, die ten 

gunste van het parlement meer op de achtergrond werd geplaatst. Laufer & Münch, Das 

föderative System, p. 59. 
49  Daarnaast kreeg het o.m. het enquêterecht. Art. 34, 34, 54 en 68 VRW. Zie ook Brandt, 

Der lange Weg in die demokratische Moderne, p. 179. 
50  In de Legitimationskette werd onder meer de ‘verknoping’ van democratie en 

volkssoevereiniteit gezien. Unruh spreekt in dit verband van een Doppelcharakter van 

volkssoevereiniteit. Het onderscheid tussen soevereiniteit over rechtsorde en 

soevereiniteit in de rechtsorde is hier aan hem ontleend. Unruh, Der Verfassungsbegriff 

des Grundgesetzes, p. 266 en p. 285-286.  
51  Art. 53 WRV. Zie ook Brandt, Der lange Weg in die demokratische Moderne, p. 179. 

Vgl. Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 122-123. 
52  Resp. 73 en 25 WRV. De gedachte hierachter was het voorkomen van 

‘parlementsabsolutisme’, dat men meende aan te treffen in het Amerikaanse model. 

Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 289-290 en Brandt, Der lange Weg 

in die demokratische Moderne, p. 180. 
53  Volgens Brandt is de meerderheid van Linksliberalen, Zentrum en Socialdemokratie van 

78,1 % die de Republiek van Weimar in het leven riep zonder meer een unicum in de 

Duitse parlementaire geschiedenis. Brandt, Der lange Weg in die demokratische 
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oorlog’, tijdens welke verschillende Landen zich, na lokale staatsgrepen 

dreigden los te maken uit het Rijksverband.
54

 Daarna raakte de Republiek, ten 

gevolge van de economische crisis van de jaren 1930 en de opkomst van de 

NSDAP, in toenemende mate onbestuurbaar. Te midden van deze problemen 

werd naar een uitweg gezocht, die men in januari 1933 gevonden dacht te 

hebben in de benoeming van Hitler tot Rijkskanselier.
55

 Deze benoeming 

betekende echter meteen ook het materiële einde van de Republiek. Door middel 

van een presidentiële noodverordening en een machtigingswet (het 

Ermächtigungsgesetz) liet hij belangrijke grondwettelijke bepalingen buiten 

werking stellen en de wetgevende bevoegdheid aan de regering overdragen. 

Hoewel de WRV formeel van kracht bleef, werd Duitsland materieel 

omgevormd tot een dictatoriale eenheidsstaat.
56

 Twaalf jaar later verloor het met 

de onvoorwaardelijke capitulatie op 8 mei 1945 zijn statelijkheid en werden alle 

overheidsfuncties uitgeoefend door de geallieerde bezettingsmacht.
57

 

 

2.3 Het Grundgesetz en de hereniging 

Na de Tweede Wereldoorlog moest de interne staatsstructuur van Duitsland 

opnieuw worden opgebouwd. Daarbij leek de gedachte van Duitsland als 

gedecentraliseerde eenheidsstaat opnieuw een breed gedragen idee te zijn.
58

 

Populair of niet, het idee werd in ieder geval geblokkeerd door de drie westelijke 

geallieerden. In plaats daarvan richtten ze op hun gebied opnieuw Landen op, 

waarbij Pruisen opgeheven werd verklaard, en zetten ze een proces in werking 

dat moest leiden tot een (West-)Duitse bondsstaat.
59

 De minister-presidenten van 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Moderne, p. 178-182. Vgl. S. Haffner, ‘Hitlers machtsovername’ (Hitlers 

Machtergreifung 1985, vertaald door R. van Hengel), in: H. Smeets (red.), Het Duitse 

onvermogen. Opstellen over geschiedenis, Amsterdam: De Balie 1988, p. 133-134. 
54  Zie hierover nader resp. Haffner, ‘Hitlers machtsovername’, p. 135 en S. Haffner, 

‘Gustav Stresemann: een Duitse realist’ (Gustav Stresemann 1985, vertaald door R. van 

Hengel). in: H. Smeets (red.), Het Duitse onvermogen. Opstellen over geschiedenis, 

Amsterdam: De Balie 1988, p. 120-121. 
55  M.C. Burkens/P.P.T Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, in: L. Prakke & 

C.A.J.M. Kortmann (red.), Het staatsrecht van de landen van de Europese Unie, 

Deventer: Kluwer 2009, p. 129. Vgl. Haffner, ‘Gustav Stresemann’, p. 121. Haffner, 

‘Hitlers machtsovername’, p. 136-137. 
56  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 129 en Lehmbruch, Der 

unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 25 en p. 58. Vgl. Unruh, Der Verfassungsbegriff 

des Grundgesetzes, p. 260. 
57  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 129. Vgl. Lehmbruch, Der 

unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 25. 
58  Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 6-10, 25-26 en p. 58-59. 

Laufer & Münch, Das föderative System, p. 70-77. 
59  Badura, Staatsrecht, p. 42-43. Vgl. Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat 

Deutschland, p. 6-10, p. 25-26 en p. 58-59 en F. Venter, Constitutional Comparison: 
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de ‘Westelijke’ Landen kregen de opdracht een grondwetgevende vergadering 

bijeen te roepen. Die vergadering moest een federale en democratische grondwet 

opstellen, die voldoende de bescherming van individuele rechten en vrijheden 

zou garanderen en bovendien zo goed mogelijk in staat zou zijn de ‘thans 

verbroken eenheid uiteindelijk te herwinnen’.
60

 Het nieuwe Grundgesetz (GG) 

werd aldus in 1949 voorgelegd aan de verschillende Landen, die het bijna alle 

goedkeurden.
61

 Het trad hetzelfde jaar in werking.  

 Het was uitdrukkelijk niet de bedoeling met de nieuwe grondwet het Duitse 

volk juridisch in tweeën te splitsen.
62

 De legitimatiegrondslag van het 

Grundgesetz werd dan ook gevonden in de ‘verfassungsgebende Gewalt des 

deutschen Volkes’, waaronder ook de Duitsers werden begrepen die waren 

verhinderd mee te werken aan de totstandkoming van de grondwet.
63

 Omdat het 

document evenwel primair werd gezien als een tijdelijke regeling droeg het de 

naam ‘Grundgesetz’ in plaats van het gebruikelijke ‘Verfassung’, en voorzag het 

expliciet in zijn terzijdestelling als gevolg van de hereniging van het Duitse 

volk.
64

 Complicerend hierbij was echter dat in de Oost-Duitse bezettingszone 

een paar maanden later de Verfassung der Deutschen Demokratische Republik, 

evenzeer in naam van het Duitse volk, van kracht werd.
65

 

 Deze stand van zaken leidde in de BRD en de DDR tot diametraal 

tegenovergestelde standpunten over hun onderlinge relatie. Volgens de DDR 

waren de BRD en de DDR, ieder op zijn eigen grondgebied en voor zijn eigen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Japan, Germany, Canada and South Africa as Constitutional States, Dordrecht: Kluwer 

Law International 2000, p. 65. 
60  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 130. Bedoeld werd uiteraard de 

hereniging van Duitsland. 
61  Beieren wees de tekst als enige Land af maar verklaarde zich wel aan de grondwet 

gebonden te oordelen als twee derden van de Landdagen die aannamen. Dit 

meerderheidsvereiste was overigens door de geallieerden vastgesteld. De tegenstem van 

Beieren lijkt gemotiveerd te zijn door het unitaire karakter van het GG en door de 

geallieerde afwijzing van een door Beieren gevraagd nationaal referendum over de 

voorgestelde grondwet. Laufer & Münch, Das föderative System, p. 89-91. Zie ook 

Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 130. 
62  Geen van de betrokken partijen, ook niet de Sovjet-Unie had aanvankelijk de bedoeling 

Duitsland te splitsen. Zie in dit verband o.a. G.J.M. van Wissen, Het staatsrecht van de 

DDR, Zwolle: W.E.J. Tjeenks Willink 1986, p. 4 e.v. en Burkens/Bovend’Eert, ‘De 

Bondsrepubliek Duitsland’, p. 130-131. 
63  Badura, Staatsrecht, p. 30-31. Vgl. P. King, Federalism and federation, Londen en 

Canberra: Croom Helm 1982, p. 97 e.v. 
64  Art 146 GG, dat nog steeds van kracht is, regelt dat het GG zichzelf buiten werking stelt 

‘an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in 

freier Entscheidung beschlossen worden ist.’ (curs. van mij, MD). Het voormalige art. 23 

GG voorzag bovendien in de toetreding van overige Duitse gebiedsdelen tot de BRD. 

Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 131; Van Wissen, Het 

staatsrecht van de DDR, p. 49-53. 
65  Van Wissen, Het staatsrecht van de DDR, p. 10-11; Burkens/Bovend’Eert, ‘De 

Bondsrepubliek Duitsland’, p. 130-131. 
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bevolking, de rechtsopvolgers van het teloorgegane Duitse Rijk. De BRD 

meende echter dat zij de rechtsopvolger was van het (niet ten ondergegane) 

Duitse Rijk, terwijl de ‘zogenaamde DDR’ slechts een marionet van de Sovjet-

Unie was.
66

 De verhoudingen tussen beide werden uiteindelijk in de jaren 1970 

bij verdrag geregeld.
67

 De hereniging van het Duitse volk werd uiteindelijk in 

grosso modo twee stappen bereikt door toetreding van de DDR in 1990 tot de 

BRD. Daarbij deden de vier bezettingsmachten formeel afstand van al hun 

rechten en verantwoordelijkheden over Duitsland en werd het dus weer 

werkelijk soeverein.
68

  

 De ratificatieprocedure van het Grundgesetz is al met al opmerkelijk, omdat 

het een beroep deed op het volk als grondwetsauteur, terwijl het niet werkelijk 

als zodanig heeft gehandeld. Aan de uitvaardiging heeft immers niet het gehele 

legitimatiesubject kunnen deelnemen. Bovendien was het niet dat volk zelf dat 

de constitutie heeft uitgevaardigd, maar was dat een meerderheid van de 

Westelijke Landdagen. Tot slot was het West-Duitse recht tot 1954 expliciet 

onderworpen aan het bezettingsstatuut.
69

 Het is dus feitelijk en juridisch onjuist 

te veronderstellen dat het volk zich vrijelijk en zelfstandig een grondwet 

gegeven heeft. Bovendien zou door de gevolgde procedure wel eens de indruk 

kunnen ontstaan dat het Grundgesetz gezien moet worden als een verdrag tussen 

de verschillende Landen of (deel)volkeren.
70

 

 In de Duitse literatuur wordt evenwel algemeen aanvaard dat het Duitse 

volk geldt als de auteur van het Grundgesetz en dat de grondwet niet een verdrag 

is tussen de verschillende Landen of een door de geallieerde bezettingsmachten 

geoctrooieerde regeling.
71

 Een argument hiervoor is dat als het GG een 

overeenkomst zou zijn, het dan wel heel merkwaardig zou zijn dat het dat niet 

tot uitdrukking brengt. Een ander argument is dat de legitimiteit van het GG 

gevonden kon worden in de verkiezingsuitslag voor de Bondsdag van 1949, 

waarbij de partijen die de basisprincipes van het GG ondersteunden een grote 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

66  Van Wissen, Het staatsrecht van de DDR, p. 49-53. Omdat het geldingsbereik van het 

GG in personele en ruimtelijke zin beperkt was tot West-Duitsland, werd in de BRD 

gesproken van ‘Teilidentität’ met het Duitse Rijk. Badura, Staatsrecht, p. 62. 
67  Zie hierover en over de bijzondere (en ingewikkelde) status van Berlijn met name Van 

Wissen, Het staatsrecht van de DDR, p. 123-127. Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 65-67 en 

Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 131. 
68  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 131-133; Badura, Staatsrecht, 

p. 67-73. 
69  Badura, Staatsrecht, p. 65. 
70  Zo betoogde Herzog in 1962 dat de BRD een soevereine creatie van de verschillende 

Landen was, waaraan hij de consequentie verbond dat ieder Land daaruit ook weer zou 

kunnen uittreden. G. Kisker, Kooperation im Bundesstaat. Eine Untersuchung zum 

kooperativen Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland, Tübingen: J.C.B. Mohr 

(Paul Siebeck) 1971, p. 57-58. 
71  Zie bijvoorbeeld Kisker, Kooperation im Bundesstaat, p. 57-58 en Badura, Staatsrecht, 

p. 30 en p. 81-83. 
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meerderheid behaalde.
72

 Een derde argument dat aangevoerd kan worden is dat 

het GG bij (twee derde) meerderheid aangenomen is en ook Beieren, dat 

tegenstemde, zich eraan gebonden achtte.
73

 Een vierde argument kan tot slot 

worden gevonden in de gedachte dat het volk zich bij de hereniging niet een 

nieuwe grondwet heeft gegeven en het kennelijk tevreden was met het 

voortbestaan van het Grundgesetz.
74

 Deze argumenten kunnen het feit evenwel 

niet wegnemen dat het moeilijk blijft de rechtshandeling aan te wijzen waarbij 

het volk het Grundgesetz uitgevaardigd heeft. 

 Inhoudelijk is het Grundgesetz duidelijk een reactie op de ervaringen met de 

voorgaande regimes.
75

 Hoewel er in de BRD veel juridische structuren 

overgenomen zijn van voorgaande constituties, beoogt een aantal stabiliserende 

bepalingen te voorkomen dat een ‘legale’ staatsgreep ooit nog mogelijk is. 

Hierbij kan gedacht worden aan de rechtsfiguur ‘constructieve motie van 

wantrouwen’ (art. 67 GG), de onwijzigbaarheid van de Verfassungskern (art. 79 

lid 3 GG) en aan constitutionele rechtspraak door het Bundesverfassungsgericht.
 

76
 Naast deze juridische bescherming kent het Grundgesetz een aantal artikelen 

dat bedoeld is om ook feitelijke omverwerping van de democratische ordening 

tegen te gaan. Gedacht kan daarbij worden aan art. 18, dat ziet op de 

‘verwerking’ van grondrechten, aan art. 21 lid 2, dat ziet op de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

72  Dit werd gezien als acceptatie van het GG door het Duitse volk. E. Klein, ‘The Concept 

of the Basic Law’, in: C. Starck (red.), Main Principles of the German Basic Law: The 

Contributions of the Federal Republic of Germany to the First World Congress of the 

International Association of Constitutional Law, Baden-Baden: Nomos 

Verlagsgesellschaft 1983, p. 25. 
73  De Beierse Landdag nam daartoe een declaratoir besluit. J.F. Lindner, Bayerische 

Staatsrecht. Lehrbuch, Stuttgart, München, Hannover, Berlijn, Weimar en Dresden: 

Richard Boorberg Verlag 2010, p. 39. 
74  Vgl. Laufer & Münch, Das föderative System, p. 98-107. 
75  Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 117. Haffner 

concludeert dat er in 1948 vooral veel nieuws werd bedacht en weinig werd 

gerestaureerd. S. Haffner, ‘Konrad Adenauer – De juiste man op het juiste moment’ 

(Konrad Adenauer 1985, vertaald door R. van Hengel), in: H. Smeets (red.), Het Duitse 

onvermogen. Opstellen over geschiedenis, Amsterdam: De Balie 1988, p. 161. Die 

conclusie is echter wel erg makkelijk getrokken. Het GG kent weliswaar inderdaad veel 

nieuwe juridische structuren, maar zoekt met name institutioneel ook duidelijk 

aansluiting bij het verleden. 
76  S. Magiera, ‘The Interpretation of the Basic Law’, in: C. Starck (red.), Main Principles of 

the German Basic Law: The Contributions of the Federal Republic of Germany to the 

First World Congress of the International Association of Constitutional Law, Baden-

Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 1983, p. 89 en U. Karpen, ‘Application of the Basic 

Law’, in: C. Starck (red.), Main principles of the German Basic Law: The Contributions 

of the Federal Republic of Germany to the First World Congress of the International 

Association of Constitutional Law, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 1983, p. 

82. De onwijzigbaarheid van de Verfassungskern is zelfs zo sterk dat het BVerfG 

grondwetswijzigingen die daarmee in strijd komen ongrondwettig kan verklaren. Klein, 

‘The Concept of the Basic Law’, p. 34. 



104  HET EP ALS TRANSNATIONALE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 

ongrondwettigverklaring van partijen, en aan art. 21 lid 4 GG, dat iedere 

Duitser, in afwezigheid van alternatieven, het recht geeft zich te verzetten tegen 

diegenen die proberen het grondwettelijk bestel teniet te doen. 

 Deze maatregelen moeten er samen voor zorgen dat het Grundgesetz erin 

slaagt zijn basisprincipes onveranderlijk te beschermen tot de dag dat het Duitse 

volk zichzelf een andere grondwet geeft. Ironisch is dat het zo goed in deze 

opdracht slaagt dat het, zoals in het vorige hoofdstuk al leek en verderop zal 

blijken, beweerdelijk hinderlijk in de weg staat aan verdergaande Europese 

integratie. 

 

3. Duitsland als bondsstaat 

3.1 Unitair federalisme als bondsstaatconcept 

3.1.1 De grondslagen van het Duitse federale bestel 

De Duitse opvattingen over de grondslag van het Grundgesetz hebben vergaande 

consequenties voor de rechtspositie van de Landen in de BRD en de Duitse 

federalismeopvatting in zijn algemeenheid. In deze opvatting, die wel wordt 

aangeduid met unitair federalisme, is federalisme niet langer een 

wezenskenmerk van de staat, maar slechts nog een organisatieprincipe.
77

 Dit 

brengt mee dat de Landen niet soeverein zijn en hun volkeren in die zin geen 

eigen politieke identiteit bezitten. De vraag is dus wat in het Duitse federale 

bestel de status van de Landvolkeren is en wat er precies zo ‘federaal’ is aan de 

BRD.
78

 Hieronder wordt eerst uitgewerkt hoe de unitaire grondslag van de BRD 

doorwerkt in het federalismeconcept van het Grundgesetz. Daarna wordt 

uitgewerkt hoe het federale organisatieprincipe van het GG juridisch vorm heeft 

gekregen. 

 Een centraal leerstuk in het Duitse staatsrecht is dat er slechts één Duits volk 

is, dat woonachtig is in verschillende Landen. Waar art. 20 lid 2 GG stelt ‘[a]lle 

Staatsgewalt geht vom Volke aus’, ziet het op het relevante Bonds- of 

Landsvolk, terwijl beide uitsluitend bestaan uit Duitsers.
79

 Aan dit artikel wordt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

77  De auteurs van het Grundgesetz stond geen specifiek federalismeconcept voor ogen. Ze 

waren vooral pragmatisch ingesteld. Later is het Duitse federalismemodel echter op 

goede gronden gekwalificeerd als unitair federalisme. Unruh, Der Verfassungsbegriff des 

Grundgesetzes, p. 559. 
78  ‘Es gibt nicht „den“ Bundesstaat oder „das“ Bundesstaatsprinzip; es gibt nur den 

Bundesstaat in seiner konkreten Ausformung durch das Grundgesetz.’ C. Degenhart, 

Staatsrecht I: Staatsorganisationsrecht, Heidelberg: C.F. Müller 2009, p. 173.  
79  BVerfGE 85, 37 (50 en 53) (Auslanderwahlrecht I). Pieroth spreekt in dit verband van 

‘het Duitse volk in de Landen’, terwijl de preambule van het GG zelf spreekt van ‘de 

Duitsers in de Landen’, die de Duitse eenheid vervolmaakt hebben. H.D. Jarass & B. 
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deels voldaan doordat het Duitse volk als geheel het Bondsoverheidsgezag 

legitimeert, en deels doordat de (uit Duitsers bestaande) Landsvolkeren het 

overheidsgezag in hun eigen Land legitimeren. Waar echter zonder meer 

duidelijk is dat het Duitse volk als geheel soeverein is, kent het antwoord op de 

vraag of de Landvolkeren dat ook als deelvolk zijn, een zeer genuanceerd 

antwoord, dat er uiteindelijk op neerkomt dat ze het niet zijn.
80

 

 Hoewel ook de volkeren in de Landen dus bestaan uit Duitsers, bestaat er 

volgens Stern desondanks zoiets als een Landsangehörigkeit en een als zodanig 

juridisch te onderscheiden Landsvolk.
81

 Dat kan volgens hem niet anders omdat 

de preambules van de Landsgrondwetten zich voor hun gelding beroepen op het 

Landsvolk.
82

 Onomstreden is evenwel in de Duitse literatuur dat de 

Landsgrondwetten weliswaar originair en niet-afgeleid van de Landsvolkeren 

afkomstig zijn en de Landen dus Verfassungsautonomie en een eigen 

‘statelijkheid’ hebben, maar de Landen desondanks niet soeverein zijn.
83

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Kommentar, Hart Publishing 

en Verlag CH Beck: München 2009, p. 480 en p. 600. Volgens Wilms is deze 

interpretatie van art. 20 GG logisch, omdat het artikel weliswaar niet specificeert welk 

volk het bedoelt, maar ‘immers’ slechts het Duitse volk Duits overheidsgezag kan 

legitimeren. H. Wilms, Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht unter Berücksichtigung 

der Föderalismusreform, W. Kohlhammer: Stuttgart 2007, p. 32. Zie ook G.J.M. van 

Wissen, ‘Landesverfassungsgerichtsbarkeit in de BRD’, in: Op het snijvlak van recht & 

politiek. Opstellen aangeboden aan prof.mr. L. Prakke, Deventer: Kluwer 2003, p. 309. 
80  De term ‘deelvolk’ (Partialvolk) is ontleend aan Wilms, Staatsrecht I, p. 81. Deze term 

lijkt niet erg veel gebruikt te worden in de Duitse literatuur maar drukt wel goed uit wat 

er bedoeld wordt.  
81  K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band I, Hart Publishing en 

Verlag CH Beck: München 1984, p. 260-261 en p. 669. Het begrip Landsangehörigkeit 

laat zich moeilijk nauwkeurig vertalen. Hier wordt verder gesproken van een 

‘Landsburgerschap’. 
82  Niet alle Landsgrondwetten doen dit overigens. De Beierse grondwet doet het 

bijvoorbeeld wel: ‘(…) gibt sich das Bayerische Volk, eingedenk seiner mehr als 

tausendjährigen Geschichte, nachstehende demokratische Verfassung’, en die van 

Sachsen ook: ‘(…) hat sich das Volk im Freistaat Sachsen dank der friedlichen 

Revolution des Oktober 1989 diese Verfassung gegeben.’; maar die van Hessen 

bijvoorbeeld niet: ‘(…) hat sich Hessen als Gliedstaat der Deutschen Republik diese 

Verfassung gegeben’, terwijl die van Nordrhein-Westfalen niet een beroep op het volk 

als zodanig doet: ‘(…) haben sich die Männer und Frauen des Landes Nordrhein-

Westfalen diese Verfassung gegeben’. 
83  Lindner, Bayerische Staatsrecht, p. 39-41 en p. 73, Vgl. Degenhart, die stelt dat het de 

Landen ontbreekt aan een bevoegdheid om zichzelf een ‘unabgeleitete und 

letztverbindliche Ordnung’ te geven. Degenhart, Staatsrecht I, p. 3. Vgl. p. 174. Laufer 

en Münch zien het zo dat de Landsvolkeren beperkt zijn in hun soevereiniteit omdat zij 

de eenheid van de Duitse staat niet mogen doorbreken. Waar het Demokratieprinzip en 

het Bundesstaatsprinzip botsen, gaat het laatste volgens hen voor. Laufer & Münch, Das 

föderative System, p. 118-119. Vgl. S. Boysen, Gleichheit im Bundesstaat, Tübingen: 

Mohr Siebeck 2005, p. 153, Wilms, Staatsrecht I, p. 79-83 en Jarass & Pieroth, 

Grundgesetz, Kommentar, p. 484. 
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 De voornaamste reden waarom de Landen voor niet-soeverein gehouden 

worden schuilt in het ‘Homogenitätsprinzip’, dat is neergelegd in art. 28 GG. Dit 

artikel beperkt de Verfassungsautonomie van de Landen door onder meer te 

regelen dat zij moeten voldoen aan de eisen van democratie en aan die van de 

rechtsstaat.
84

 Omdat de staatsrechtelijke verhoudingen tussen de Bond en de 

Landen uiteindelijk door het Grundgesetz worden bepaald, moet de conclusie 

zijn dat de Landsvolkeren, evenzeer als de Landen, in ieder geval als 

zelfstandige eenheid niet soeverein kunnen zijn, omdat zij uiteindelijk niet zelf 

bevoegd zijn te beslissen over de door hen in te richten ‘staat’.
85

  

  Eenzelfde verhouding is terug te vinden in het Duitse burgerschapsrecht. Er 

bestaat namelijk weliswaar (noodzakelijkerwijze) een Landsburgerschap, maar 

dat geeft geen uitdrukking aan een wezenlijk eigen politieke identiteit van het 

betreffende Land.
86

 Het lijkt meer een logisch-noodzakelijke (juridische) 

consequentie te zijn van de gedachte dat er ook een Landsvolk is. Ook hier is 

dus duidelijk dat het zijn van ‘Duitser’ uiteindelijk de doorslag geeft.
87

  

 Een derde plaats waar die verhouding teruggevonden wordt is in het 

collisieregime dat geldt tussen Bondsrecht en Landsrecht. Art. 31 GG regelt dat 

Landsrecht nietig is en niet kan herleven als het in strijd is met Bondsrecht.
88

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

84  Art. 28 lid 1 GG luidt onder meer: ‘Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß 

den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im 

Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß 

das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und 

geheimen Wahlen hervorgegangen ist.’ Zie ook BVerfGE 85, 37 (Auslanderwahlrecht I) 

en Degenhart, Staatsrecht I, p. 174. 
85  Tenzij soevereiniteit voor deelbaar wordt gehouden. Van een dergelijke 

soevereiniteitsopvatting gaan de besproken auteurs echter niet uit. Degenhart, Staatsrecht 

I, p. 173; Wilms, Staatsrecht I. p. 91. Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 397-399. Ook 

Böckenförde lijkt niet uit te gaan van deelbare soevereiniteit, maar houdt de 

Landvolkeren desondanks voor soeverein. Merkwaardigerwijze lijkt hij daarbij zo veel 

aandacht te hebben voor de vervlechting van Bonds- en Landsvolk, dat art. 28 GG uit het 

oog verloren raakt. E.W. Böckenförde, Staat, Nation, Europa. Studien zur Staatslehre, 

Verfassungstheorie und Rechtsphilosophie, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999, p. 199-

200. 
86  Met ‘wezenlijk eigen politieke identiteit’ wordt de idee bedoeld dat het zijn van ‘Beier’ 

iets heel anders zou zijn dan het zijn van ‘Duitser’, zodat het Beierse volk geheel los zou 

staan van het Duitse volk. In het volgende hoofdstuk komt deze gedachte uitgebreider 

terug bij het Amerikaanse dual citizenship. 
87  Met uitzondering van Beieren heeft geen enkel Land het eigen burgerschap juridisch 

geregeld en ook de Beierse grondwet schakelt alle Duitsers in Beieren gelijk. Zie art. 8 

BayVerf en Stern, Das Staatsrecht der BRD, p. 260-261 en p. 669. De regels over wie 

Duitser is, zijn overigens, mede als gevolg van de opdeling van Duitsland na de Tweede 

Wereldoorlog, bepaald niet eenvoudig. Zie hierover verder art. 33 GG, Jarass & Pieroth, 

Grundgesetz, Kommentar, p. 630 e.v. en Van Wissen, Afstamming of geboortegrond?. 
88  Art. 31 GG luidt: ‘Bundesrecht bricht Landesrecht.’ Zie verder Jarass & Pieroth, 

Grundgesetz, Kommentar, p. 621-623. Zie voor het bij wijze van uitzondering deels van 

kracht kunnen blijven van Landsgrondwetten art. 142 GG, dat luidt: ‘Ungeachtet der 
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Elke regel van Bondsrecht is dus van hoger rang dan elke regel van Landsrecht 

en doet de geldigheid bij gelijktijdige toepasselijkheid van de laatste teniet. 

 Het gehele Duitse volk is daarmee zonder meer soeverein, terwijl de 

Landvolkeren dat in ieder geval niet als zelfstandige entiteit zijn. Aangezien 

beide uit Duitsers bestaan is er weliswaar eerder sprake van een sterke 

vervlechting tussen beide dan van een gepercipieerde scheiding van beide 

hoedanigheden. Het Grundgesetz is evenwel uiteindelijk de overkoepelende 

regeling die de uiteindelijke grenzen bepaalt van de mate waarin de 

Landsvolkeren bevoegd zijn zichzelf eigenstandig een eigen Landgrondwet 

geven, terwijl overig Bondsrecht die autonomie verder in kan perken. Op zijn 

grondslagen beschouwd is de BRD dus een unitaire staat, die federaal is 

ingericht.
89

 

 

3.1.2 Duitse soevereiniteit in internationaal en Europees perspectief 

Waar intern het Duitse volk als soeverein over de rechtsorde moet worden 

gezien, kan de Duitse staat internationaal of ‘extern’ als soeverein worden 

beschouwd omdat hij de concrete belichaming is van die interne soevereiniteit. 

Met externe soevereiniteit wordt dan bedoeld dat de staat in beginsel niet 

gebonden is aan internationale rechtsregels waarmee hij niet heeft ingestemd, 

terwijl het Grundgesetz bepaalt in hoeverre internationaal recht doorwerkt in de 

Duitse rechtsorde. Opvallend aan de wijze waarop het GG die doorwerking heeft 

geregeld is echter dat het deels een transformatiestelsel hanteert en deels een 

incorporatiestelsel kent. Er is dan ook door het Bundesverfassungsgericht 
geoordeeld dat Grundgesetz soevereiniteit ziet als vrijheid die is geordend en 

gebonden door het internationale recht.
90

 Het GG maakt onderscheid tussen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vorschrift des Artikels 31 bleiben Bestimmungen der Landesverfassungen auch insoweit 

in Kraft, als sie in Übereinstimmung mit den Artikeln 1 bis 18 dieses Grundgesetzes 

Grundrechte gewährleisten.’ 
89  Böckenförde noemt dit, in navolging van Schmitt de bondsstaat ‘ohne bündische 

Grundlagen’. Hij ziet in deze beschrijving een synoniem van de term ‘unitaire 

bondsstaat’. Böckenförde, Staat, Nation, Europa, p. 193. Zie hierover zeer uitgebreid de 

hoofdstukken 6 en 7. 
90  ‘Das Grundgesetz (…) kehrt zu einer Sicht auf die Einzelstaatsgewalt zurück, die 

Souveränität als „völkerrechtlich geordnete und gebundene Freiheit“ auffasst (…). Es 

bricht mit allen Formen des politischen Machiavellismus und einer rigiden 

Souveränitätsvorstellung, die noch bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Recht zur 

Kriegsführung - auch als Angriffskrieg - für ein selbstverständliches Recht des 

souveränen Staates hielt. Das Grundgesetz schreibt demgegenüber die Friedenswahrung 

und die Überwindung des zerstörerischen europäischen Staatenantagonismus als 

überragende politische Ziele der Bundesrepublik fest. Souveräne Staatlichkeit steht 

danach für einen befriedeten Raum und die darin gewährleistete Ordnung auf der 

Grundlage individueller Freiheit und kollektiver Selbstbestimmung.’ 2 BvE 2/08 van 30 

juni 2009 (Lissabon), r.o. 223-224. 
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‘gewone’ internationaalrechtelijke regels, algemene regels van volkenrecht en 

het Europese Unierecht. 

 Internationaal recht geldt niet als zodanig binnen de Duitse rechtsorde en 

moet daartoe worden omgezet of overgenomen.
91

 Voor ‘algemene regels van 

volkenrecht’ geldt in zekere zin een uitzondering, aangezien die door art. 25 GG 

worden getransformeerd tot Bondsrecht, dat binnen de Duitse rechtsorde met 

voorrang op Bondswetten werkt.
92

 Art. 25 wordt, evenals art. 24 en de 

preambule van het GG, algemeen gezien als een uiting van de 

‘Völkerrechtsfreundlichkeit’ van het Grundgesetz.
93

 Dat is begrijpelijk omdat de 

gelding van de bedoelde regels binnen de Duitse rechtsorde niet specifiek 

afhankelijk wordt gesteld van de Duitse erkenning ervan. 

 Bij nadere beschouwing valt het echter tegen hoe ‘open’ de houding van het 

Grundgesetz voor internationaal recht is. Het zinsdeel ‘algemene regels van 

volkenrecht’ wordt namelijk zodanig restrictief uitgelegd dat daaronder grofweg 

uitsluitend die regels vallen die internationaal door een grote meerderheid van 

staten zijn erkend. Het kan daarbij gaan om ius cogens, om internationaal 

gewoonterecht of om verdragsrecht.
94

 De vorm van de regel maakt in beginsel 

dus niet uit. Het gaat erom dat het een regel betreft die ‘algemeen’ is omdat die 

door verreweg de meeste staten wordt erkend. 

 Gecompliceerder ligt het waar het de verhouding tussen het Europees recht 

en het Grundgesetz betreft. Zoals in het vorige hoofdstuk al bleek is er over dit 

leerstuk al jarenlang een richtingenstrijd gaande tussen – kort gezegd – diegenen 

die menen dat het Unierecht autonoom is en uit zichzelf werking heeft binnen de 

Duitse rechtsorde en diegenen die menen dat dat niet het geval is. Aanhangers 

van de eerste leer zijn bijvoorbeeld Stein en Frank die, onder verwijzing naar de 

leer van de autonome rechtsorde, menen dat Unierecht van hoger rang is dan al 

het Duitse recht, inclusief het Grundgesetz.
95

 De grootste voorvechter van de 

tweede leer is het Duitse constitutionele hof, dat tot op heden vasthoudt aan zijn 

democratiedoctrine.  

 Hier is vooral relevant dat het BVerfG meent dat Unierecht geen specifieke 

omzetting behoeft en zelfs ten koste van niet-kernbepalingen van het GG moet 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

91  Over het verschil tussen omzetting en overname, zie Jarass & Pieroth, Grundgesetz, 

Kommentar, p. 586. Zie verder Badura, Staatsrecht, p. 451-452. Barents spreekt in dit 

verband van een Souveränitätspanzer. Barents, De communautaire rechtsorde, p. 103. 
92  Art. 25 GG luidt: ‘Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des 

Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten 

unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.’ 
93  Art. 24 GG regelt dat de Bond, onder omstandigheden in overleg van de Landen, 

bevoegdheden kan opdragen aan internationale organisaties; de preambule verklaart dat 

het Duitse volk in het kader van de Europese Unie de wereldvrede wil dienen. Jarass & 

Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 587; Badura, Staatsrecht, p. 449-450. 
94  Zie voor een vrij nauwkeurige beschrijving Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, 

p. 587-588 en Badura, Staatsrecht, p. 452. 
95  E. Stein & G. Frank, Staatsrecht, Tübingen: Mohr Siebeck 2002, p. 28-29. 
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worden toegepast.
96

 Hoewel het Unierecht volgens het constitutionele hof dus 

niet van hoger rang is dan Bondsrecht, stelt het GG zich volgens hem vrijwillig 

open voor dat recht, zodat het wel met voorrang op alles behalve de 

Verfassungskern toegepast mag en moet worden.
97

 Het oordeel over de 

geldigheid ervan wordt daarbij in eerste instantie aan het Europese Hof van 

Justitie toevertrouwd. Omdat de werking van het Unierecht in de Duitse 

rechtsorde volgens het BVerfG evenwel uiteindelijk berust op het GG, behoudt 

het zich desondanks het recht voor om als laatste te beslissen over de vraag of in 

een concreet geval de bevoegdheid tot de uitvaardiging ervan daadwerkelijk is 

overgedragen aan de EU.
98

 De balans tussen de soevereiniteit van het Duitse 

volk en zijn wens volwaardig mee te doen aan met name de Europese Unie valt 

volgens het BVerfG dus zo uit, dat er in de Duitse rechtsorde zoveel mogelijk 

ruimte wordt gegeven aan de min of meer directe werking van het Unierecht, 

terwijl dat voor zijn gelding uiteindelijk afhankelijk is van concrete juridische 

wil van het Duitse volk. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

96  Zie uitgebreider paragraaf 3.1 van hoofdstuk 2. Zie verder Jarass & Pieroth, Grundgesetz, 

Kommentar, p. 566-568. 
97  Degenhart spreekt in dit verband van Anwendungsvorrang: het Duitse recht in kwestie is 

niet nietig, maar wordt eenvoudigweg in het bijzondere geval niet toegepast. Degenhart, 

Staatsrecht I, p. 94-97 en Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 566-568. Een 

tegenovergestelde van het begrip is Geltungsvorrang, dat uitdrukt dat (meestal) lager 

recht wel zijn gelding verliest als het in strijd is met hoger recht. Zie in dit verband 

bijvoorbeeld Jarass en Pieroth over art. 31 GG: Jarass & Pieroth, Grundgesetz, 

Kommentar, p. 622-623. De term Geltungsvorrang wordt in dit boek verder niet gebruikt 

omdat het, grammaticaal gezien, een verwarrende term is. Waar het heel wel denkbaar is 

dat de ene norm met voorrang op de andere moet worden toegepast (Anwendungsvorrang 

of toepassingsvoorrang), is het vreemd te menen dat de ene norm met voorrang op de 

andere zou gelden (zoals Geltungsvorrang lijkt uit te drukken). Een norm geldt immers 

wel of niet, en niet met voorrang op een andere. Voor het verschil tussen voorrang en 

hiërarchie, zie o.a. H.G. Hoogers, De normenhiërarchie van het Koninkrijk der 

Nederlanden. Een bijdrage aan het constitutioneel koninkrijksrecht, Nijmegen: Wolf 

Legal Publishers 2009, p. 3-6 en p. 41-47. 
98  Deze bevoegdheid tot ultra vires-toetsing is reeds lange tijd geleden door het Duitse Hof 

in rechtspraak geïntroduceerd. Gaandeweg lijkt het de bevoegdheid wel nader 

gekwalificeerd te hebben, om duidelijk te maken dat het om een ultimum remedium gaat. 

Zo oordeelde het in Honeywell dat het in Duitsland als enige bevoegd is de 

ontoepasbaarheid van Unierecht uit te spreken, dat het die bevoegdheid moet coördineren 

met het Europese Hof van Justitie en dat het Europese Hof eerst een kans gehad moet 

hebben om zich uit te spreken over het Unierecht in kwestie. Verder meende het dat het 

moet het gaan om een duidelijke overschrijding van de grenzen van het Unierecht of de 

om schending van de Verfassungsidentität van de BRD (in dit geval is er sprake van 

identiteitstoetsing), en dat de toetsing alleen Europarechtsfreundlich toegepast kan 

worden. 2 BvR 2661/06 van 6 juli 2010 (Honeywell), r.o. 55-62. Het vindt dus dat het 

Europese Hof primair gaat over de juiste uitleg van het Unierecht, terwijl het zelf in 

laatste instantie erop toeziet dat die uitleg niet de grenzen van de overgedragen 

bevoegdheden overschrijdt, of de identiteit van de BRD schendt. Vgl. Honeywell, r.o. 65-

66. 
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3.2 Executief federalisme als organisatieprincipe 

Waar het federalisme bij de grondslagen van de Duitse staat en rechtsorde maar 

een marginale rol speelt, is die rol des te sterker bij de organisatiewijze van de 

staat. Algemeen geaccepteerd lijkt te zijn dat de Duitse ratio achter de federale 

ordening niet zozeer een bepaalde opvatting over soevereiniteit of over 

onderlinge culturele verschillen is, maar zijn rechtvaardiging vooral vindt in de 

wens tot verticale machtenscheiding.
99

 Federalisme beoogt in de Duitse optiek 

dus geenszins de eenheid van de staat te doorbreken, maar wil vooral de 

uitoefening van bevoegdheden zodanig scheiden dat misbruik daarvan minder 

waarschijnlijk wordt.  

 Er zijn in de Duitse literatuur allerlei termen bedacht waarmee de Duitse 

federale verhoudingen getypeerd kunnen worden. Unitair federalisme is al 

genoemd en ziet op de grondslagen van de staat. Verder kunnen genoemd 

worden: executief federalisme, coöperatief federalisme, 

deelnemingsfederalisme, politieke vervlechting en (negatief bedoeld) de 

regeringenbondsstaat.
100

 Al deze termen zien in essentie op de Duitse verticale 

machtenscheiding en brengen tot uitdrukking dat de BRD in wezen een politieke 

eenheid is, waarbinnen de staatstaken functioneel verdeeld zijn. De Bond neemt 

de meest wezenlijke politieke beslissingen, terwijl de Landen enerzijds inspraak 

hebben in die beslissingen en anderzijds hun eigenstandigheid vinden in de 

uitvoering ervan en in een bescheiden set eigen bevoegdheden.  

 Volgens Lehmbruch bestaat de ‘institutionele kern’ van de huidige Duitse 

Bondsstaat uit drie elementen: de functionele verdeling van wetgevings- en 

bestuursbevoegdheden tussen Bond en Landen, de bondsraadconstructie en de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

99  Folke Schuppert wijst er hierbij op dat verondersteld wordt dat (zowel horizontale als 

verticale) machtenscheiding tot meer vrijheid voor burgers leidt. G. Folke Schuppert, 

‘The Constituent Power’, in: C. Starck (red.), Main principles of the German Basic Law: 

The Contributions of the Federal Republic of Germany to the First World Congress of 

the International Association of Constitutional Law, Baden-Baden: Nomos 

Verlagsgesellschaft 1983, p. 47. Karpen meent zelfs dat federalismekwesties überhaupt 

niet losgezien kunnen worden van machtenscheidingskwesties. Karpen, ‘Application of 

the Basic Law’, p. 66. Vgl. (minder sterk uitgedrukt) Unruh, Der Verfassungsbegriff des 

Grundgesetzes, p. 560 e.v. en Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 

9. Badura laat hier enigszins een tegengeluid horen en meent dat ook het Duitse 

federalisme een zekere politiek-culturele connotatie heeft. Badura, Staatsrecht, p. 395-

397. 
100  Zie m.n. Böckenförde, die een sterke inhoudelijke verbinding legt tussen de verschillende 

termen. Böckenförde, Staat, Nation, Europa, p. 183-192. Vgl. Lehmbruch, Der 

unitarische Bundesstaat Deutschland, o.a. p. 26-27 en p. 29-31. Zie ook Unruh, Der 

Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 561 en Hrbek, ‘The Reform of German 

Federalism: Part I’, European Constitutional Law Review 2007, vol. 3, nr. 2, m.n. p. 226-

227, die eveneens unitair federalisme gelijkschakelt met coöperatief federalisme.  
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financieel-economische vervlechting van Bond en Landen.
101

 Naast deze kern 

omvat het ‘bondsstaatprincipe’ in ieder geval ook de ‘statelijkheid’ van Bond en 

Landen, het reeds genoemde homogeniteitsprincipe en de bondstrouw.
102

 Al 

deze onderdelen leiden tot een meer of mindere mate van vervlechting tussen 

Bond en Landen, zodat ze eerder wederzijds afhankelijk van elkaar zijn, dan dat 

ze van elkaar afgescheiden overheden zijn. Hieronder worden alleen de 

statelijkheid van Bond en Landen, de Finanzverfassung en de bondstrouw kort 

uitgewerkt omdat de overige elementen een andere plaats in dit hoofdstuk 

hebben gevonden.
103

  

 Algemeen aanvaard is in de Duitse literatuur dat de BRD een zogenaamd 

tweeledig bondsstaatconcept kent. Dit wil zeggen dat er in de Duitse optiek 

naast een Bond en Landen geen ‘derde element’ bestaat, dat theoretisch 

gevonden zou kunnen worden gevonden in een autoriteit die boven beide 

staat.
104

 Zowel Bond als Landen bezitten volgens het GG ‘statelijkheid’ die hun 

niet afgenomen mag worden. Dit betekent niet dat ieder Land als zodanig 

onaantastbaar is of een juridisch eiland in de BRD vormt. In plaats daarvan 

vloeit de ‘statelijkheid’ van de Landen met name voort uit de notie dat zij 

weliswaar door het GG beperkt zijn in hun soevereiniteit, maar hun 

bevoegdheden desondanks niet van de Bond afgeleid zijn.
105

  

 De financieel-economische verhoudingen hangen hiermee nauw samen, 

aangezien een uitgebreide bevoegdheidsverdeling geen zin heeft als de middelen 

om daadwerkelijk op te treden ontbreken.
106

 Eén van de hoofdregels van de 

Finanzverfassung is dan ook dat de Landen in beginsel financieel zelfstandig 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

101  De constitutioneel vastgelegde financieel-economische verhoudingen worden in 

Duitsland ook wel aangeduid met de term Finanzverfassung. Lehmbruch, Der 

unitarische Bundesstaat Deutschland, p. 65. 
102  Laufer & Münch, Das föderative System, p. 109-124 en Unruh, Der Verfassungsbegriff 

des Grundgesetzes, p. 564-573. Pieroth voegt aan de genoemde elementen nog het uit art. 

31 en 142 GG voortvloeiende collisieregime van het GG toe. Jarass & Pieroth, 

Grundgesetz, Kommentar, p. 484-486. Vgl. Wilms, Staatsrecht I, p. 82 e.v. en J. Harbich, 

Der Bundesstaat und seine Unantastbarkeit, Berlijn: Duncker & Humblot 1964, p. 118 

e.v. 
103  Zie voor het homogeniteitsprincipe paragraaf 3.1.1, voor de verdeling van 

wetgevingsbevoegdheden paragraaf 3.3 en voor de Bondsraadconstructie paragraaf 4.3.2. 
104  Harbich, Der Bundesstaat, p. 37-39. Vgl. Unruh, Der Verfassungsbegriff des 

Grundgesetzes, p. 564 en Wilms, Staatsrecht I, p. 83. Voor een analyse van de 

drieledige-bondsstaattheorie, zie hoofdstuk 6, paragraaf 4.3 
105  Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 564-567. Dat het bestaan van elk 

Land als zodanig niet beschermd is blijkt m.n. uit art. 29 GG, dat voorziet in de 

herindeling van het Bondsgebied. Vgl. (uitgebreid) Harbich, Der Bundesstaat, p. 140-

157.  
106  K. Cerny, ‘Federalism in the West German Republic’, in: V. Earle (red.), Federalism. 

Infinite variety in theory and practice, Itasca, Illinois: F.E. Peacock Publishers 1968, p. 

171-172. Zie voor de samenhang tussen de statelijkheid van de Landen en de federale 

financiële verhoudingen ook Degenhart, Staatsrecht I, p. 208. 
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moeten zijn. Aangezien een andere hoofdregel echter is dat er in de 

verschillende Landen gelijkwaardige leefomstandigheden moeten zijn, kan aan 

onderlinge financiële compensatie tussen Bond en Landen enerzijds en Landen 

onderling anderzijds niet worden ontkomen.
107

 Hoewel de opzet van het 

Grundgesetz oorspronkelijk was dat de Bond en ieder Land zijn eigen kosten 

zou dragen, is hiervan al lang geen sprake meer. Met name de verzorgingsstaat 

en de hereniging hebben dit idee onwerkbaar gemaakt.
108

 

 Een eerste herijking van de financiële verhoudingen vond plaats in de jaren 

1960. Deze ‘Finanzreform’ was vooral geënt op het coöperatief federalisme en 

introduceerde de ‘gemeenschappelijk taken’, die door Bond en Landen 

gecofinancierd worden.
109

 Stevige kritiek op deze taken was echter vanaf dag 

één dat ze er in de praktijk te veel toe zouden leiden dat de eigenstandigheid van 

de Landen tenietgedaan zou worden. Het praktische effect ervan zou daarmee 

zijn dat de Landsparlementen geen werkelijke zeggenschap over de begroting 

van de Landen zouden hebben, aangezien ze enkel nog ‘ja’ of ‘nee’ zouden 

kunnen zeggen tegen een – vrijwel steeds zeer moeizaam bereikt – nationaal 

compromis.
110

 De discussie culmineerde in 2009 in een op ontvlechting en 

competitief federalisme geënte hervorming van het financiële federale model, 

die bekend staat onder de naam Föderalismusreform II. Hoewel het effect van 

deze hervorming op lange termijn nog niet zichtbaar is, lijkt het er voorlopig niet 

op dat de Landen er veel zelfstandiger op geworden zijn.
111

 Ook na de 

Föderalismusreform II zijn de financiële kaders daarmee hoofdzakelijk geënt op 

het coöperatief federalisme, dat tot samenwerking tussen Bond en Landen 

dwingt. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

107  Hrbek, ‘The Reform of German Federalism’, p. 226-231.  
108  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 170. 
109  Badura, Staatsrecht, p. 751; M. Seckelmann, ‘„Renaissance“ der Gemeinschaftsaufgaben 

in der Föderalismusreform II? Zu den Gemeinschaftsaufgaben und den Möglichkeiten 

kooperativen Handelns im Bundesstaat (insbesondere zu den Art. 91 a und b GG n.F. 

sowie zur Aufnahme der Art. 91 c und d GG in das Grundgesetz)’, Die Öffentliche 

Verwaltung 2009, nr. 18, p. 750. 
110  Het invloedverlies van de Landsparlementen en de intransparante ‘Politikverflechtung’ 

tussen Bond en Landen werd vooral vanuit het perspectief van volkssoevereiniteit 

problematisch gevonden. Seckelmann, ‘„Renaissance“ der Gemeinschaftsaufgaben’, m.n. 

p. 747-750. Zie ook Hrbek, ‘The Reform of German Federalism’, m.n. p. 227-229. Vgl. 

Böckenförde, Staat, Nation, Europa, p. 183-192. Dit probleem werd overigens door de 

voortschrijdende Europese integratie verergerd. J.H. Reestman & H. Bosdriesz, ‘Toezicht 

op naleving van Europese regelgeving in Frankrijk en Duitsland’, RegelMaat 2010, nr. 5, 

p. 266-270. 
111  Seckelmann, ‘„Renaissance“ der Gemeinschaftsaufgaben’. Tappe legt uit dat de Landen 

vooral nogal beperkt zijn in hun bevoegdheden tot het aangaan van staatsschuld. H. 

Tappe, ‘Die neue „Schuldenbremse“ im Grundgesetz. Defizite (in) der 

Föderalismusreform II’, Die Öffentliche Verwaltung 2009, nr. 21, p. 881-890. 
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 Op hoofdlijnen komen de federale financiële verhoudingen op het volgende 

neer.
112

 Vrijwel alle belastingwetgeving is Bondswetgeving, die met dwingende 

inspraak van de Bondsraad (lees: de Landen) tot stand is gekomen. De 

opbrengsten van de verschillende belastingen zijn daarin zodanig verdeeld dat 

Bond, Landen en zelfs gemeenten rechtstreeks aanspraak kunnen maken op een 

bepaald deel van een bepaalde belasting.
113

 Ter handhaving van de 

gelijkwaardige leefomstandigheden vindt er vervolgens herverdeling tussen 

eerst de Bond en de Landen, en daarna de Landen onderling plaats, zodat de 

BRD net als de EU ‘nettobetalers’ en ‘netto-ontvangers’ kent.
114

  

 Iedere ‘federale’ bevoegdheidsuitoefening wordt, tot slot, gereguleerd door 

bondstrouw. Deze ongeschreven regel van Duits staatsrecht schijnt zelfs zozeer 

met het coöperatief federalisme samen te hangen dat die daarvan nauwelijks 

losgezien kan worden.
115

 In essentie komt het leerstuk erop neer dat enerzijds de 

Bond en de Landen en anderzijds de Landen onderling, over en weer elkaars 

belangen goed in het oog moeten houden.
116

 Het heeft een accessoir karakter en 

kan dus niet zelfstandig rechten of plichten in het leven roepen.
117

 Wel stelt het 

beperkingen aan de wijze waarop bestaande bevoegdheden mogen worden 

uitgeoefend. Een voorbeeld hiervan is dat de Bond alle Landen gelijkwaardig 

moet behandelen. Daarom wordt wel gezegd dat het een procedureel beginsel is, 

dat meer gaat over het ‘hoe’ dan over het ‘of’ van een 

bevoegdheidsuitoefening.
118

 Hoe dan ook is het bondstrouwbeginsel misschien 

wel het meest kenmerkende beginsel van de Duitse federale verhoudingen, 

waarin vooral veel wordt samengewerkt en zelfstandigheid hoofdzakelijk lijkt te 

bestaan uit inspraak en gelijkberechtiging. Het Duitse bondsstaatprincipe 

garandeert immers enerzijds de eigenstandigheid van de verschillende 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

112  Zie voor een nadere uiteenzetting van de federale financiële verhoudingen 

Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p 169-170, Degenhart, 

Staatsrecht I, p. 199-211 en Laufer & Münch, Das föderative System, p. 199-245. 
113  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 169-170. De regeling is zeer 

gedetailleerd. Expliciet vermeld is bijvoorbeeld wie de opbrengst van de Biersteuer 

ontvangt (art. 106 lid 2 sub 4 GG). 
114  Degenhart, Staatsrecht I, p. 201-206. Vgl. Hrbek, ‘The Reform of German Federalism’, 

p. 229. 
115  Zie bv. Seckelmann, ‘„Renaissance“ der Gemeinschaftsaufgaben’, p. 756. Vgl. 

Degenhart, Staatsrecht I, m.n. p. 181 en Dorsen e.a., Comparative Constitutionalism, p. 

364. 
116  Badura, Staatsrecht, p. 751; Degenhart, Staatsrecht I, p. 180-183. In die zin lijkt het zeer 

op het Europese loyaliteitsbeginsel. 
117  Badura, Staatsrecht, p. 414-415; Degenhart, Staatsrecht I, p. 183-184. 
118  Degenhart vat het leerstuk als volgt samen: bondstrouw is ‘die Verpflichtung zur 

Zusammenarbeit, Abstimmung, Koordination, gegenseitiger Information und 

Rücksichtnahme, die insbesondere bei Ausübung an sich gegebener Kompetenzen zu 

beachten ist, hier im Einzelfall als Kompetenzschranke wirken kann, generell das 

„Procedure“ zwischen den Beteiligten bestimmt.’ Degenhart, Staatsrecht I, p. 183 (curs. 

origineel, MD). 
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overheden, maar dwingt hen anderzijds tot zodanig samenwerken dat van 

werkelijke zelfstandigheid eigenlijk geen sprake lijkt te zijn. De term ‘politieke 

vervlechting’ is dan ook goed gevonden. 

 

3.3 Federale wetgevingsbevoegdheden 

3.3.1 Hoofdlijnen van de verticale verdeling van wetgevingsbevoegdheden 

De Duitse verticale verdeling van wetgevingsbevoegdheden valt uiteen in drie 

categorieën: exclusieve bevoegdheden van de Bond, exclusieve bevoegdheden 

van de Landen en concurrerende bevoegdheden. Uitgangspunt is daarbij volgens 

art. 70 lid 1 GG dat wetgevingsbevoegdheden aan de Landen toekomen, tenzij 

ze aan de Bond zijn verleend.
119

 Concurrerende bevoegdheden zijn 

bevoegdheden die in beginsel aan beide zijn verleend, terwijl gebruik ervan door 

de Bond leidt tot specifieke onbevoegdheid van de Landen.
120

 Hoewel de open 

categorie van ‘restbevoegdheden’ dus bij de Landen berust, betekent dit niet dat 

zij ook daadwerkelijk veel ruimte hebben voor eigen wetgeving. In 

overeenstemming met wat hiervoor executief federalisme werd genoemd, heeft 

de Bond op het gebied van wetgeving namelijk een hoofdrol en hebben de 

Landen maar erg weinig wetgevingsarmslag.
121

  

 In zijn algemeenheid is de toedeling van wetgevingsbevoegdheden door het 

Grundgesetz zeer specifiek. De lijst van verleende bevoegdheden is dan ook 

behoorlijk uitgebreid.
122

 Desondanks is er soms ruimte voor het aannemen van 

een ongeschreven wetgevingsbevoegdheid. De betreffende doctrine is op 

hoofdlijnen vergelijkbaar met de in het internationale recht zeer bekende implied 

powers-doctrine: het bestaan van een ongeschreven bevoegdheid kan volgen uit 

de aard der zaak of uit het gegeven dat een bestaande wetgevingsbevoegdheid 

niet zinvol kan worden ingezet zonder een niet-geregelde aanpalende 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

119  ‘Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem 

Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht.’ De verschillende bevoegdheden worden 

volgens dit Enumerationsprinzip per beleidsterrein beschreven. Het is niet mogelijk dat 

een bepaalde materie tegelijkertijd op verschillende wijzen door de Bond en een Land 

wordt geregeld. Badura, Staatsrecht, resp. p. 642 en p. 408-409. 
120  Hoe specifiek het door Bondswetgeving ‘bezette’ wetgevingsterrein is, bepaalt die 

wetgeving zelf. Dat kan zelfs oplopen tot een uitputtend bedoelde regeling die 

aanvullende regelstelling door de Landen uitsluit. In dat geval spreekt men van 

‘Sperrwirkung’. Degenhart, Staatsrecht I, p. 70. 
121  Het GG brengt de hoofdmoot van voor wetgeving interessante beleidsterreinen onder het 

bereik van de Bond. Zie daarvoor de uitgebreide opsomming van art. 73 en 74 GG. Zie 

ook Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 166-167. 
122  Apart genoemd worden bijvoorbeeld ‘die Statistik für Bundeszwecke’ en ‘die 

Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen des Bundes sind, mit Ausnahme der 

Bergbahnen’ (resp. art. 73 lid 1 sub 11 GG en art. 74 lid 1 sub 23 GG).  
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bevoegdheid.
123

 Aangezien ongeschreven bevoegdheden de expliciete 

bevoegdheidsverdeling doorkruisen, mag niet te snel worden aangenomen dat 

een ongeschreven bevoegdheid bestaat. Degenhart meent zelfs dat de doctrine 

überhaupt slechts bijdraagt aan verwarring en dat het gewenste effect meestal 

ook door interpretatie van geschreven bevoegdheden kan worden bereikt.
124

 

 Hoe dan ook kan worden vastgesteld dat de Bond zeer intensief gebruik 

heeft gemaakt van onder meer de concurrerende wetgevingsbevoegdheden.
125 

Het gevolg hiervan is dat de Landen op steeds minder terreinen zelf konden 

wetgeven, en zij hun invloed op wetgeving steeds meer moesten zoeken via de 

Bondsraad. De grondwetswijziging van 1994, die het gevolg was van de 

hereniging, lijkt een reactie daarop te zijn geweest. Ze scherpte onder meer de 

eisen voor gebruikmaking door de Bond van de concurrerende 

wetgevingsbevoegdheden aan.
126

 Verder leidde de hervorming van het federale 

bestel in 2006, de Föderalismusreform I, tot enige ontvlechting van 

bevoegdheden tussen Bond en Landen.
127

 Toch kan ook na deze herzieningen 

niet gezegd worden dat de Landen zwaarwegende eigen 

wetgevingsbevoegdheden hebben.
128

 In die zin is het executief federalisme dus 

wellicht aangepast, maar in ieder geval niet opgeheven. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

123  Degenhart, Staatsrecht I, p. 66-68. Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 645-646. Zie over de 

implied powers-doctrine in het internationaal recht inleidend J. Klabbers, An Introduction 

to International Institutional Law, Cambridge en New York: Cambridge University Press 

2009, hoofdstuk 4. Voor de Amerikaanse necessary and proper clause, waaraan het 

leerstuk oorspronkelijk ontleend is, zie paragraaf 3.3.1 van hoofdstuk 4. Voor de relatie 

tussen de implied powers-doctrine en de necessary and proper clause, zie C. Denys, 

Impliciete bevoegdheden in de Europese Economische Gemeenschap. Een onderzoek 

naar de betekenis van ‘implied powers’, Antwerpen: Maklu 1990, p. 113-116. Het 

verschil tussen beide is uiteraard dat de Amerikaanse clausule een grondwettelijke 

bepaling is, terwijl de eraan ontleend doctrine dat juist niet is. 
124  Degenhart, Staatsrecht I, p. 68. 
125  Karpen, ‘Application of the Basic Law’, p. 71. Riezebos en Van der Tang spreken in dit 

verband van de facto exclusieve bevoegdheden van de Bond. C. Riezebos & G.F.M. van 

der Tang, ‘Bevoegdheid en controle in federale staten’, in: H.F. Munneke, C. Riezebos & 

G.F.M. van der Tang, Federalisme, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, p. 18-19. 

Alternatief zou van ‘uitputtend gebruikte bevoegdheden’ kunnen worden gesproken. 
126  Degenhart, Staatsrecht I, p. 69. Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 54. 
127  Over de aanloop naar, en inhoud van de Föderalismusreform I, zie o.a. Hrbek, ‘The 

Reform of German Federalism’. 
128  In 2004 concludeerde Van Schagen ‘Per saldo is de landswetgeving aldus 

teruggedrongen tot de terreinen van cultuur, politierecht en gemeentewezen.’ M.C. 

Burkens/J.A. van Schagen, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, in: L. Prakke & C.A.J.M. 

Kortmann (red.), Het staatsrecht van de landen van de Europese Unie, Deventer: Kluwer 

2004, p. 152. In 2009 ziet Bovend’Eert wel meer ruimte voor Landswetgeving, maar 

wekt ook hij niet de indruk dat het daarbij om de meest gewichtige wetten gaat. 

Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 167. Vgl. Badura, Staatsrecht, 

p. 643-645 en Hrbek, ‘The Reform of German Federalism’, p. 227. 
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3.3.2 Exclusieve wetgevingsbevoegdheden 

Wanneer de Bond een exclusieve wetgevingsbevoegdheid heeft, is hij als enige 

en zonder meer bevoegd regels te stellen. De Landen zijn volgens art. 71 GG op 

deze terreinen slechts in zoverre wetgevingsbevoegd, als zij door 

Bondswetgeving bevoegd worden gemaakt.
129

 De in art. 73 GG opgenomen lijst 

van exclusieve wetgevingsbevoegdheden van de Bond bevat hoofdzakelijk 

bevoegdheden die naar hun aard een uniforme Bondsregeling vereisen.
130

 

Gedacht kan hierbij worden aan verkeerswetgeving en de regeling van 

dienstweigering. Zijn wetgevingsoverwicht haalt de Bond dan ook niet zozeer 

uit zijn exclusieve bevoegdheden, maar uit het uitputtend gebruik van 

concurrerende bevoegdheden. 

 Onder de exclusieve bevoegdheden van de Bond valt volgens art. 73 (en 32) 

GG ook het onderhouden van buitenlandse betrekkingen en de bevoegdheid tot 

verdragsluiting. De vraag is dus of de Bond door middel van die verdragsluiting 

de interne bevoegdheidsverdeling zou kunnen doorkruisen, door een verdrag te 

sluiten dat de exclusieve bevoegdheden van de Landen raakt. Eventuele 

onduidelijkheid hierover hebben de Bond en de Landen in 1957 echter 

voorkomen, door het ‘Lindauer Abkommen’ te sluiten.
131

 Daarin is het 

compromis neergelegd dat de Bond ook bevoegd is dit soort verdragen te 

sluiten, terwijl de Landen bij met name die verdragen zwaarwegende invloed 

hebben.
132

 Voor zover die overeenkomst overigens niet voldoende basis is voor 

de invloed van de Landen, geldt uiteraard ook hier het beginsel van 

bondstrouw.
133

 Hoe dan ook betreft de bevoegdheid tot verdragsluiting alleen de 

‘externe kant’ daarvan. De implementatie van verdragen geschiedt namelijk 

conform de interne bevoegdheidsverdeling.
134

 

 Een bijzondere vorm van verdragsluiting is de oprichting van internationale 

organisaties onder overdracht van ‘soevereine bevoegdheden’ daaraan. Art. 24 

GG regelt dat ten aanzien van deze materie dezelfde bevoegdheidsverdeling 

geldt als ten aanzien van verdragsluiting. In beginsel is de Bond dus exclusief 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

129  ‘Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes haben die Länder die 

Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und soweit sie hierzu in einem Bundesgesetze 

ausdrücklich ermächtigt werden.’ Zie verder Degenhart, Staatsrecht I, p. 68.  
130  Badura, Staatsrecht, p. 646-647.  
131  Badura, Staatsrecht, p. 410. 
132  Hiertoe is zelfs een speciale verdragscommissie van de Landen in het leven geroepen. 

Laufer & Münch, Das föderative System, p. 120-121. Vgl. Stein & Frank, Staatsrecht, p. 

124. De bevoegdheid van de Landen om zelf verdragen te sluiten regelt art. 32 lid 3 GG 

als volgt: ‘Soweit die Länder für die Gesetzgebung zuständig sind, können sie mit 

Zustimmung der Bundesregierung mit auswärtigen Staaten Verträge abschließen.’ 
133  De reden waarom het Lindauer Abkommen onvoldoende garantie zou kunnen geven zou 

kunnen zijn dat deze geen basis in het Grundgesetz heeft. Badura, Staatsrecht, p. 410. 

Zie over de bondstrouw in internationale verhoudingen p. 462-463. 
134  Degenhart, Staatsrecht I, p. 211-213. 
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bevoegd.
135

 Sinds de implementatie van het Verdrag van Maastricht in 1992 

kent het Grundgesetz naast dit artikel bovendien art. 23 GG, dat specifiek ziet op 

het Duitse lidmaatschap van de Europese Unie.
136

 Opvallend aan deze bepaling 

is dat die een zeer uitgebreide regeling bevat, die garandeert dat de Landen in 

het kader van de Duitse inbreng in de EU grosso modo evenzeer gehoord 

worden als dat zij intern invloed hebben. Waar Europese integratie inherent het 

risico van invloedverlies van de Landen meebrengt, kan art. 23 GG dus gezien 

worden als een poging dat zoveel mogelijk te verhinderen.
137

 

 Een tweede punt dat opvalt aan art. 23 is dat het een zogenaamde 

‘Staatsziel’-bepaling is die een opdracht aan de Bond bevat.
138

 De Bond moet 

dus verplicht een Europese Unie nastreven die gebaseerd is op democratische, 

rechtsstatelijke, sociale en federale grondslagen.
139

 Dit betekent niet dat 

Duitsland moet instemmen met ieder voorstel dat aan deze principes voldoet, 

maar wel dat het niet mag meewerken aan voorstellen die tegen deze principes 

ingaan.
140

 Een tweede beperking die volgens het BVerfG uit art. 23 voortvloeit, 

is dat de Duitse soevereine statelijkheid bewaard moet blijven. Zijn 

democratiedoctrine schrijft voor dat de Bond niet de bevoegdheid heeft 

Kompetenz-Kompetenz over te dragen, of om zoveel soevereine bevoegdheden 

over te dragen dat de Duitse overheid niet langer die beslissingen zelf kan 

nemen die de burgers het meest raken.
141

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

135  Art. 24 lid 1a GG regelt dat de Landen met toestemming van de Bond hun eigen 

bevoegdheden kunnen opdragen aan grensautoriteiten. 
136  Voor de samenhang tussen art. 23 GG (zoals dat na de schrapping van het oude art. 23 

met de hereniging luidt) en het Verdrag van Maastricht, zie R. Scholz in: Maunz & 

Dürig, Kommentar zu Grundgesetz, München: Verlag C.H. Beck, art. 23, onder 

Entstehungsgeschichte en randnummer 1 en 2. 
137  Vgl. Hrbek, ‘The Reform of German Federalism’, p. 229-231. 
138  Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 558; Badura, Staatsrecht, p. 365-367. 
139  Art. 23 lid 1, eerste zin luidt: ‘Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die 

Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die 

demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem 

Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im 

wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet.’ 
140  Badura, Staatsrecht, p. 365-367. 
141  Het is, zoals in paragraaf 3.1 van hoofdstuk 2 al werd aangestipt, inmiddels 

standaardjurisprudentie dat het grundrechtsgleiches Recht van burgers op een 

‘democratisch-inhoudelijk’ kiesrecht grenzen stelt aan de bevoegdheid van de Bondsdag 

om bevoegdheden over te dragen aan de EU: ‘Das Wahlrecht (Art. 38 Abs. 1 GG) 

gewährleistet als grundrechtsgleiches Recht die Selbstbestimmung der Bürger und 

garantiert die freie und gleiche Teilhabe an der in Deutschland ausgeübten Staatsgewalt 

(…). Sein Gewährleistungsgehalt umfasst die Grundsätze des Demokratiegebots im 

Sinne von Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG, die Art. 79 Abs. 3 GG als Identität der 

Verfassung auch vor dem Zugriff durch den verfassungsändernden Gesetzgeber schützt’. 

BVerfG, 2 BvR 1390/12 van 12 september 2012 (ESM/Fiskalpakt), r.o. 208. In het 

Maastricht-Urteil oordeelde het BVerfG hierover onder andere: ‘Art. 38 GG schließt es 

im Anwendungsbereich des Art. 23 GG aus, die durch die Wahl bewirkte Legitimation 
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3.3.3 Concurrerende wetgevingsbevoegdheden 

De tweede categorie van wetgevingsbevoegdheden betreft de concurrerende 

bevoegdheden, die aan zowel de Bond als de Landen zijn toegekend. Deze lijst 

van bevoegdheden bevat verreweg de meeste voor wetgeving interessante 

beleidsterreinen, zoals het strafrecht en het burgerlijk recht. Opgemerkt is over 

deze bevoegdheden al dat Landen ervan gebruik kunnen maken voor zover de 

Bond dat nog niet heeft gedaan. Deze hoofdregel kent echter ten minste twee 

nuanceringen die hier aangestipt moeten worden. Ten aanzien van een aantal 

concurrerende bevoegdheden geldt namelijk dat de Bond daarvan slechts onder 

omstandigheden gebruik mag maken, terwijl de Landen ten aanzien van enkele 

concurrerende bevoegdheden een afwijkingsbevoegdheid hebben.
142

  

 De eisen die gelden voor het gebruik door de Bond van de geclausuleerde 

concurrerende bevoegdheden komen er kort gezegd op neer dat het nationaal 

belang Bondswetgeving specifiek moet vorderen. Art. 72 lid 2 GG noemt drie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

von Staatsgewalt und Einflußnahme auf deren Ausübung durch die Verlagerung von 

Aufgaben und Befugnissen des Bundestages so zu entleeren, daß das demokratische 

Prinzip, soweit es Art. 79 Abs 3 i.V.m Art. 20 Abs. 1 und 2 GG für unantastbar erklärt, 

verletzt wird.’ BVerfGE 89, 155 (172) (Maastricht). In het Lissabon-oordeel vulde het 

daarop aan: ‘Für die Beurteilung der Rüge einer verfassungswidrigen Entleerung der 

Aufgaben des Deutschen Bundestages kann dahinstehen, wie viele mitgliedstaatliche 

Gesetzgebungsakte bereits europäisch beeinflusst, präformiert oder determiniert sind 

(…). Es kommt für die verfassungsrechtliche Beurteilung der Rüge nicht auf quantitative 

Relationen, sondern darauf an, dass der Bundesrepublik Deutschland für zentrale 

Regelungs- und Lebensbereiche substantielle innerstaatliche Gestaltungsmöglichkeiten 

verbleiben.’ 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 351. Het gaat er volgens het 

BVerfG uiteindelijk dus om dat de Bondsdag zelf die beslissing blijft nemen, die voor 

burgers het meest ingrijpend zijn. In met name het Maastricht-Urteil en het Lissabon-

Urteil stelt het daarom eisen aan de wijze waarop de Duitse staatsorganen betrokken zijn 

bij de EU. Met name de Bondsdag moet verplicht een sterke mate van inspraak hebben. 

Over de specifieke grenzen van bevoegdheidsoverdracht van de BRD aan de EU, zie met 

name 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 252-260 en BVerfG, 2 BvR 1390/12 

van 12 september 2012 (ESM/Fiskalpakt), r.o. 210-211. Zie verder o.a. R. Bieber, 

‘Comments on the German Constitutional Court’s Decision. ‘An Association of 

Sovereign States’’, European Constitutional Law Review 2009, vol. 5, p. 395 e.v. en 

(uitgebreid) T. Lock, ‘Comments on the German Constitutional Court’s Decision. Why 

the European Union is not a State,’ European Constitutional Law Review 2009, vol. 5, p. 

407-420.  
142  De Föderalismusreform I is hierbij van grote betekenis geweest. Een eerste wijziging is 

dat de voorheen bestaande categorie van kaderwetgevingsbevoegdheden van de Bond is 

opgeheven, onder herverdeling van die bevoegdheden. Een tweede wijziging is dat de 

clausulering voor het gebruik van concurrerende bevoegdheden door de Bond voorheen 

voor al die bevoegdheden gold, terwijl art. 72 lid 2 GG die clausulering slechts op een 

specifiek aantal opgesomde bevoegdheden van toepassing verklaart. Een derde wijziging 

is dat de afwijkingsbevoegdheid van de Landen überhaupt pas met de 

federalismeherziening is ontstaan. Zie hierover ook Hrbek, ‘The Reform of German 

Federalism’ en Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 166-167. 
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mogelijke redenen die ervoor kunnen zorgen dat daarvan sprake is. De eerste 

daarvan is het tot stand brengen van een gelijkwaardige levensstandaard in het 

Bondsgebied. Bij ‘gelijkwaardige levensstandaard’ moet in eerste instantie 

gedacht worden aan het economisch herstel van de voormalige DDR-Landen.
143

 

Verder kan Bondswetgeving op grond van dit vereiste geboden zijn als de 

gelijkwaardige levensstandaard zodanig geraakt wordt, dat het sociale karakter 

van de bondsstaat concreet en voorzienbaar aanzienlijk in het geding is.
144

 

 De tweede reden die federaal gebruik van concurrerende bevoegdheden kan 

rechtvaardigen is de bewaring van de rechtseenheid in het nationaal belang. 

Hierbij moet bedacht worden dat de bondsstaatgedachte inherent uitgaat van 

verschillen tussen de Landen die zich ook in het recht manifesteren. Daarom is 

het Bundesverfassungsgericht ook hier streng en meent het dat deze 

rechtvaardigingsgrond slechts dan toepasselijk is als er sprake is van een 

onaanvaardbare verstoring van het Landoverstijgende rechtsverkeer, de 

rechtszekerheid of de vrijheid van vestiging.
145

 Daarvan is uiteraard niet snel 

sprake. 

 De derde rechtvaardigingsgrond voor Bondswetgeving op het terrein van de 

geclausuleerde concurrerende bevoegdheden is de handhaving in het nationale 

belang van de economische eenheid. Deze grond is vooral van toepassing als 

Bondswetgeving het functioneren van de Duitse economie als geheel beschermt 

en Landswetgeving of het achterwege blijven van Bondswetgeving zeer nadelig 

is voor die economie.
146

 Ook hierbij moet bedacht worden dat de federale 

indeling automatisch enige ongelijkheid in economie en welvaartsniveau met 

zich brengt en federaal ingrijpen dus niet al te snel gerechtvaardigd moet worden 

geacht. Al met al zijn de criteria die het Bundesverfassungsgericht gebruikt om 

te beoordelen of de Bond gebruik mag maken van de concurrerende 

bevoegdheden vrij strikt, hoewel het de Bond enige vrijheid geeft om zelf de 

nodige politieke oordelen te vellen.
147

 Desondanks heeft de Bond van deze 

bevoegdheden als gezegd intensief gebruikgemaakt en hebben de Landen op die 

terreinen niet veel autonomie meer over. 

 Een uitzondering op dit beeld vormen enkele in art. 72 lid 3 GG genoemde 

bevoegdheden, ten aanzien van welke de Landen een afwijkingsbevoegdheid 

hebben.
148

 Bij gebruik ervan gaat niet standaard het Bondsrecht voor, maar 

steeds de nieuwste regeling. Deze afwijkingsbevoegdheid doorbreekt de regel 

van art. 31 GG die Bondsrecht boven Landsrecht plaatst. Degenhart merkt dan 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

143  Badura, Staatsrecht, p. 649. 
144  Degenhart, Staatsrecht I, p. 70. 
145  Degenhart, Staatsrecht I, p. 70. Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 648-649. 
146  Badura, Staatsrecht, p. 649. 
147  Resp. Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 166 en Badura, 

Staatsrecht, p. 649. 
148  Het gaat hierbij voornamelijk om voormalige kaderwetgevingsbevoegdheden van de 

Bond, die nu geheel binnen het bereik van de Bond zijn gebracht. Zie hierover 

naderDegenhart, Staatsrecht I, p. 70-71. 
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ook op dat het Landsrecht eventueel Anwendungsvorrang heeft zodat het 

Bondsrecht het bij botsing niet teniet doet.
149

 Uiteraard maakt de 

afwijkingsbevoegdheid het recht er niet overzichtelijker op. Bovend’Eert merkt 

dan ook op dat bij deze ‘noviteit’ vanuit het oogpunt van rechtszekerheid ‘de 

nodige vraagtekens geplaatst kunnen worden’.
150

 De regeling kan er hoe dan ook 

toe leiden dat specifieke bondswetgeving maar in een beperkt aantal Landen 

geldt.
151

 

 

3.4 Handhaving van de federale verhoudingen 

3.4.1 Toezicht op de uitvoering van Bondswetten door de Landen 

De Landen hebben op het terrein van wetgeving erg weinig autonomie. Waar het 

gaat om uitvoering van de wetten geldt echter precies het omgekeerde. Art. 83 

en 84 lid 1 GG bepalen dat de Landen als hoofdregel de Bondswetten ‘als eigen 

aangelegenheid’ uitvoeren, terwijl art. 85 GG de uitzondering van uitvoering in 

opdracht van de Bond regelt. Art. 86 en 87 GG zien tot slot op de uitvoering 

door de Bond. Dit betekent dat het de Landen als hoofdregel geheel vrijstaat zelf 

te bepalen hoe zij de Bondswetten uitvoeren, zonder dat de Bond daarbij kan 

sturen op doelmatigheid of politieke opportuniteit.
152

  

 De Bond kan echter op verschillende manieren ingrijpen in de 

uitvoeringsautonomie. In het geval van de uitvoering als eigen aangelegenheid 

door de Landen kan de Bond uitvoeringsregels opnemen in zijn wetgeving. De 

Landen kunnen van die regels evenwel afwijken op grond van art. 84 lid 1, 

tweede zin GG.
153

 Voor dwingende aanwijzingen moet de Bond dan ook naar de 

vijfde en zesde zin van lid 1 of naar lid 5 van dat artikel grijpen, die dwingende 

uitvoeringsregels toestaan. Die regels behoeven evenwel de toestemming van de 

Bondsraad en mogen uitsluitend zijn gericht aan de hoogste Landsautoriteiten.
154

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

149  Degenhart, Staatsrecht I, p. 71. 
150  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 167. 
151  Hrbek herkent hierin een zekere mate van asymmetrisch federalisme. Ook meent hij 

overigens dat de kans vrij klein is dat van de wederzijdse mogelijkheid tot afwijken veel 

gebruik gemaakt zal worden. Hrbek, ‘The Reform of German Federalism’, p. 236-237. 
152  Resp. Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht op naleving van Europese regelgeving’, p. 267-

268 en Degenhart, Staatsrecht I, p. 187. Zie voor de uitgangspunten voor de financiële 

consequenties van deze verdeling Wilms, Staatsrecht I, p. 104-105. 
153  Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht op naleving van Europese regelgeving’, p. 267. Art. 84 

lid 1, eerste en tweede zin luiden: ‘Führen die Länder die Bundesgesetze als eigene 

Angelegenheit aus, so regeln sie die Einrichtung der Behörden und das 

Verwaltungsverfahren. Wenn Bundesgesetze etwas anderes bestimmen, können die 

Länder davon abweichende Regelungen treffen.’ Hier kan dus eenzelfde effect optreden 

als bij de concurrerende wetgevingsbevoegdheden die afwijking door de Landen toelaten. 
154  Deze twee zinnen luiden: ‘In Ausnahmefällen kann der Bund wegen eines besonderen 

Bedürfnisses nach bundeseinheitlicher Regelung das Verwaltungsverfahren ohne 

 



HOOFDSTUK 3  121 

 

Meer in zijn algemeenheid dragen lid 3 en 4 van art. 84 de Bond de verplichting 

tot ‘Bondstoezicht’ (Bundesaufsicht) op. Dit houdt in dat de Bond zeer 

marginaal moet toetsen of de Landen Bondswetten op rechtmatige wijze 

uitvoeren. Als hij tot de conclusie komt dat ze dat niet doen mag hij evenwel 

niet zonder meer ingrijpen. Daarvoor moet namelijk eerst de Bondsraad en 

eventueel zelfs het Bundesverfassungsgericht vaststellen dat hij daarin gelijk 

heeft.
155

 

 Bij wijze van uitzondering kan de Landen op grond van art. 85 GG de 

uitvoering van Bondswetgeving ‘in opdracht’ worden opgelegd. Deze 

constructie staat meer ingrijpen door de Bond toe. In beginsel geldt hier dat de 

Landen gebonden zijn aan de aanwijzingen van de Bond, terwijl zij dat als 

entiteit zijn en ook deze aanwijzingen dus aan de hoogste Landsautoriteiten 

gericht moeten zijn.
156

 De Landen moeten in deze gevallen hoofdzakelijk 

worden gezien als zaakwaarnemer van de Bond, hoewel ze zelf 

bestuursrechtelijk aansprakelijk jegens burgers zijn voor eventuele 

misstappen.
157

  

 Een algemene toezichtsbevoegdheid komt de Bond alleen toe in het kader 

van de Bondsdwang (Bundeszwang).
158

 Art. 37 lid 1 GG geeft de Bondsregering 

de bevoegdheid om, na toestemming van de Bondsraad, ‘passende maatregelen’ 

te nemen wanneer een Land zijn ‘bondsplichten’ niet nakomt.
159

 Onder 

bondsplichten vallen alle verplichtingen van de Landen die voortvloeiend uit het 

bondsstaatprincipe, waaronder het niet adequaat reageren op het hierboven 

genoemde Bondstoezicht.
160

 Hoewel de bevoegdheid tot Bondsdwang klinkt als 

een indrukkende bevoegdheid waarmee de Landen stevig in het gareel gehouden 

kunnen worden, is het er nog nooit van gekomen die dwang ook daadwerkelijk 

uit te oefenen.
161

 Dat kan te maken hebben met de coöperatieve verhoudingen, 

die überhaupt voor de hele bondsstatelijke structuur gelden. Ook is het denkbaar 

dat het vereiste van instemming van de Bondsraad voldoende afschrikwekkend 

is om te voorkomen dat er naar dit middel gegrepen wordt. Hoe dan ook is de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Abweichungsmöglichkeit für die Länder regeln. Diese Gesetze bedürfen der Zustimmung 

des Bundesrates.’ Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht op naleving van Europese 

regelgeving’, p. 267 en Degenhart, Staatsrecht I, p. 187. 
155  Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht op naleving van Europese regelgeving’, p. 268. 
156  Degenhart, Staatsrecht I, p. 189. 
157  Degenhart, Staatsrecht I, p. 189. 
158  Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 415 en Degenhart, Staatsrecht I, p. 193. 
159  ‘Wenn ein Land die ihm nach dem Grundgesetze oder einem anderen Bundesgesetze 

obliegenden Bundespflichten nicht erfüllt, kann die Bundesregierung mit Zustimmung 

des Bundesrates die notwendigen Maßnahmen treffen, um das Land im Wege des 

Bundeszwanges zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten.’ 
160  Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht op naleving van Europese regelgeving’, p. 268-269. 
161  Voor de stelling dat de Bondsdwang de federale orde beoogt te beschermen tegen de 

Landen, zie onder andere Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht op naleving van Europese 

regelgeving’, p. 268.  
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eventuele inzet van Bondsdwang controversieel en is dit middel dus niet erg 

geschikt voor eventueel gewenste politieke aansturing van de Landen.
162

 

 

3.4.2 Het Bundesverfassungsgericht als rechter in ‘federale geschillen’ 

Het toezicht op de federale verhoudingen berust in laatste instantie bij het 

Bundesverfassungsgericht. Zoals in ieder federaal stelsel dat uitgaat van een 

verticale verdeling van bevoegdheden, moet ook in Duitsland de reikwijdte van 

de verschillende bevoegdheden worden vastgesteld. Het overlaten van deze 

bevoegdheid aan uitsluitend de Bond of uitsluitend de Landen (ieder op zijn 

eigen gebied) zou niet bevorderlijk zijn voor het behoud van het federale 

evenwicht, aangezien het dan wel heel gemakkelijk zou worden de eigen 

bevoegdheden ten koste van de andere overheden stevig op te rekken. Daarom 

bepaalt art. 94 GG dat het BVerfG is samengesteld uit ‘Bondsrechters’ en 

‘andere leden’. De eerste categorie wordt door de Bondsdag gekozen, de tweede 

door de Bondsraad.  

 Bij bespreking van onder meer de concurrerende bevoegdheden bleek dat 

het hof zijn verantwoordelijkheid serieus neemt en de unitarisering van de 

Bondrepubliek enigszins poogt tegen te gaan met strenge eisen voor het gebruik 

van geclausuleerde Bondsbevoegdheden.
163

 Eenzelfde bescherming biedt het 

ook voor de constitutionele rechten van de verderop te bespreken Bondsraad, de 

parlementaire oppositie en burgers überhaupt.
164

 Het hof is formeel dan wel een 

Bondsorgaan, het gedraagt zich niet zonder meer als verlengstuk van de Bond. 

Dat heeft ongetwijfeld deels te maken met zijn paritaire samenstelling door 

Bondsdag en Bondsraad. 

 Het is echter niet de enige rechter wiens positie een reflectie vormt van het 

coöperatieve federalisme. De rechterlijke macht is in Duitsland überhaupt een 

samengesteld geheel van Bonds- en Landselementen. Verdeeld over vijf 

rechterlijke kolommen komt lagere rechtspraak grosso modo toe aan de Landen, 

terwijl de hogere rechtspraak toekomt aan Bondsgerechten.
165

 Waar het gaat om 

Landsgrondwetten, zijn in beginsel de constitutionele hoven van de Landen in 

eerste en enige instantie bevoegd. Boven al deze rechters staat uiteindelijk het 

Bundesverfassungsgericht, voor zover tenminste het Grundgesetz in het geding 

is.
166

 Duitsland kent daarmee één min of meer geïntegreerd rechterlijk systeem, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

162  Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht op naleving van Europese regelgeving’, p. 269. 
163  Zie in dit verband ook C. Starck, ‘Introduction’, in: C. Starck (red.), Main principles of 

the German Basic Law: The Contributions of the Federal Republic of Germany to the 

First World Congress of the International Association of Constitutional Law, Baden-

Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 1983, p. 10. Starck meent dat het BVerfG zich een 

belangrijke garant heeft getoond voor het handhaven van de juiste federale verhoudingen. 
164  Vgl. Art. 93 GG en Ipsen, ‘Constitutional Review of Laws’, p. 134. 
165  Zie hierover nader Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 177-178. 
166  Stein & Frank, Staatsrecht, p. 133. 
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dat de rechterlijke macht verdeelt tussen de Bond en de Landen, terwijl de 

hoogste federale rechter een ‘gemengde’ rechter is.  

 

4. Democratische legitimatie van het bondsoverheidsgezag 

4.1 De Bondsdag als volksvertegenwoordiging 

4.1.1 Representatie van het Duitse volk 

Democratie is één van de dragende principes van het Duitse staatsrecht. Hoewel 

het woord ‘volkssoevereiniteit’ als zodanig niet in het Grundgesetz, is dat naar 

algemeen inzicht het Duitse democratieconcept dat wordt gecodificeerd door 

met name art. 20 lid 2 en 146 en waaraan de preambule uitdrukking geeft.
167

 Het 

verklaart enerzijds de gelding van de Duitse rechtsorde en is anderzijds 

medebepalend voor de hoofdlijnen van de staatsrechtelijke ordening.
168

 Over de 

vraag wat het concept precies inhoudt kan enorm gedebatteerd worden en dat 

gebeurt dan ook. Vooral in het kader van de Duitse democratiedoctrine, die 

hoofdzakelijk gebaseerd is op een specifieke opvatting over wat de eisen zijn die 

het concept meebrengt.
169

 Over dit oordeel zijn talloze commentaren 

verschenen, die vrijwel alle reflecteren op de democratieopvatting van het 
BVerfG.

170
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

167  De preambule luidt onder meer: ‘Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den 

Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten 

Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner 

verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.’ Art. 146 GG luidt ‘Dieses 

Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das 

gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine 

Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung 

beschlossen worden ist.’ 
168  Degenhart omschrijft deze gedachte als volgt: ‘Staatsgewalt als die ursprüngliche und 

prinzipiell unbeschränkte Herrschaftsmacht des Staates (…) bedeutet Herrschaft über 

Menschen (…). Im demokratischen Staat ist dies jedoch keine Herrschaft (der 

Regierenden) aus eigenem Recht, sondern eine Herrschaft, die auf das Volk 

zurückgeführt werden muss. Dies besagt das Prinzip der Volkssouveränität.’ Degenhart, 

Staatsrecht I, p. 9-10. 
169  Hoofdstuk 5 gaat behandelt uitgebreid de vraag welke eisen volkssoevereiniteit in zijn 

algemeenheid aan een democratische rechtsorde en aan de vertegenwoordigende positie 

van een parlement daarin stelt. 
170  Zie voor verschillende commentaren bijvoorbeeld nr. 3 uit 2009 van het European 

Constitutional Law Review dat, net als vele andere op dat moment verschijnende 

nummers van staatsrechtelijke tijdschriften, vrijwel geheel aan de problematiek is gewijd. 

Zie bv. ook K.F. Gärditz & C. Hillgruber, ‘Volkssouveränität und Demokratie ernst 

genommen – Zum Lissabon-Urteil des BVerfG’, Juristenzeitung 2009, vol. 64, nr. 18, p. 

872-880. 
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 Kernachtig weergegeven komt die opvatting erop neer dat het Duitse volk 

zowel soeverein is over de Duitse rechtsorde, als in die rechtsorde. Het verschil 

tussen beide is dat soevereiniteit over de rechtsorde uitdrukt dat het volk de 

geheel zelfstandige auteur van de grondwet is, terwijl de soevereiniteit van het 

volk in de rechtsorde uitdrukt dat het volk zijn exclusieve zeggenschap over het 

recht niet heeft prijsgegeven door schepping van die grondwet. De zinsnede 

‘Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus’ (art. 20 lid 2 GG) drukt, met andere 

woorden, uit dat het Duitse volk soeverein in de rechtsorde is. Vandaar dat het 

BVerfG meent dat de Bondsdag, als enige rechtstreeks door het Duitse volk 

gekozen orgaan, een centrale positie moet hebben. Anders zou het individuele 

kiesrecht van kiezers in zijn ogen immers geschonden zou worden.  

 Extern betekent dit met name dat de Bondsrepubliek niet te veel 

bevoegdheden mag overdragen en dat iedere externe bevoegdhedenoverdracht 

zodanig duidelijk moet zijn dat de Bondsdag weet waar hij zijn fiat aan geeft. 

Intern betekent het dat de Bondsdag een centrale (wetgevings)positie toekomt 

omdat hij, als enige rechtstreeks door het Duitse volk gekozen orgaan, als het 

ware de schakel vormt tussen volk en staat.
171

 

 Een centraal leerstuk in het Duitse staatsrecht vormt in dit verband de leer 

van de Legitimationskette. Deze leer houdt in dat er een ‘legitimatieketen’ moet 

bestaan tussen alle uitoefening van overheidsgezag en het volk.
172

 Aangezien 

referenda in het Duitse staatsrecht een zeldzaamheid zijn, moet die keten bestaan 

tussen de Bondsdag, als het primair gelegitimeerde orgaan, en alle andere op 

bondsniveau bestaande staatsorganen.
173

 De Bondsdag wordt zelfs gezien als 

‘het primaire forum voor politieke wilsvorming’, hetgeen onder meer meebrengt 

dat hij de belangrijkste politieke beslissingen zelf moet nemen.
174

 Voor zover de 

Bondsdag niet zelf overheidsgezag uitoefent, bijvoorbeeld door middel van 

wetgeving, voorziet hij de andere organen van legitimatie. Dit doet hij met name 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

171  Zie uitgebreider over de legitimerende positie die de Bondsdag en het Europees 

Parlement volgens het BVerfG hebben Duchateau & Hulstijn, ‘Waartoe is het EP op 

aarde?’. 
172  Badura, Staatsrecht, p. 333.  
173  Een uitzondering is wat dat betreft de Bondsraad, die niet via de Bondsdag, maar via de 

Landsparlementen gelegitimeerd wordt. 
174  Degenhart, Staatsrecht I, p. 12. Zie hierover nader paragraaf 4.3.2. Tekenend is in dit 

verband ook de definitie die Unruh geeft van het begrip representatie: ‘Repräsentation ist 

die rechtlich autorisierte Ausübung von Herrschaftsfunktionen durch verfassungsmäßig 

bestellte, im Namen des Volkes, jedoch ohne dessen bindlichen Auftrag handelnde 

Organe eines Staates oder sonstigen Trägers öffentlicher Gewalt, die ihre Autorität 

mittelbar oder unmittelbar vom Volk ableiten und mit dem Anspruch legitimierten, dem 

Gesamtinteressen des Volkes zu dienen und dergestalt dessen wahren Willen zu 

vollziehen.’ Dit citaat is oorspronkelijk van Fraenkel, aangehaald in Unruh, Der 

Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 453. 
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door middel van zijn benoemings- en controlerechten ten aanzien van de 

regering en zijn budgetrecht.
175

 

 In de Duitse optiek moet bij de overdracht van legitimatie aan de 

verschillende staatsorganen groot belang worden gehecht aan het bestaan en het 

goede functioneren van politieke partijen. De statelijke wilsvorming geschiedt 

namelijk weliswaar voornamelijk in het parlement en de regering, maar die 

wilsvorming moet om democratisch te zijn, op enigerlei wijze gekoppeld 

worden aan de eigenlijke drager van het overheidsgezag, namelijk het volk.
176

 

De politieke partijen komt daarbij de taak toe de burgers op vrijwillige basis tot 

handelsbekwame eenheden te organiseren, die namens hen invloed hebben op de 

wilsvorming in het publieke debat.
177

 Op deze wijze wordt de amorfe massa van 

burgers tot handelen in staat gesteld en kan ervoor gezorgd worden dat de 

politieke wilsvorming niet alleen namens, maar in zekere zin ook door het volk 

plaatsvindt. 

 Een wezenlijk onderdeel van deze wisselwerking tussen volk en Bondsdag 

is volgens de Duitse doctrine de politieke richtingenstrijd om de macht, die 

onder andere tot uiting komt in het publieke debat en door het bestaan van 

verschillende politieke partijen. De verbinding tussen beide leidt in met name de 

Bondsdag tot een dualisme tussen coalitie en oppositie, die de politieke 

legitimatie namens het volk bewerkstelligt.
178

 Volgens het BVerfG is dit 

dualisme zelfs één van de meest wezenlijke onderdelen van democratie 

überhaupt.
179

 Het Grundgesetz vertrouwt het oordeel over gerechtigheid en 

politieke weldenkendheid dus niet zonder meer toe aan de op enig moment 

bestaande meerderheid, maar vereist een functionerende oppositie die aan het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

175  Badura, Staatsrecht, p. 332. 
176  Degenhart, Staatsrecht I, p. 34. Vgl. Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, 

p. 458 e.v. 
177  Degenhart, Staatsrecht I, p. 34. Zie ook art. 21 lid 1 GG: ‘Die Parteien wirken bei der 

politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung 

muß demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und 

Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben.’ 
178  Het BVerfG meent dan ook dat het geheel van de volksvertegenwoordigers tezamen het 

unitaire vertegenwoordigingsorgaan van het Duitse volk vormen. 2 BvF 3/11 van 25 juli 

2012, r.o. 72. Zie over de positie van de ‘buitenparlementaire oppositie’ o.a. H.G. 

Schumann: ‘Parlamentarische und außerparlamentarische Opposition – der Stiefkinder 

zweie?’, in: H.G. Schumann, Die Rolle der Opposition in der Bundesrepublik 

Deutschland, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1976, p. 501-

516. 
179  Het BVerfG overweegt in het Lissabon-Urteil dat democratie ‘zuerst [lebt] von und in 

einer funktionsfähigen öffentlichen Meinung, die sich auf zentrale politische 

Richtungsbestimmungen und die periodische Vergabe von politischen Spitzenämtern im 

Wettbewerb von Regierung und Opposition konzentriert’. 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 

(Lissabon), r.o. 250. Vgl. r.o. 251, 268-270 en 280 en BVerfGE 89, 155 (185) 

(Maastricht). 
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volk alternatieve keuzes zichtbaar maakt en die in herinnering roept.
180

 Het 

gevolg daarvan is dat, wil de Bondsdag daadwerkelijk zijn legitimerende functie 

kunnen vervullen, er in ieder geval meerdere partijen moeten zijn die in 

verbinding staan met een publiek debat en die in de Bondsdag met elkaar in 

debat treden.  

 De organisatie van politieke partijen wordt niet geheel aan henzelf 

overgelaten. Aan hun organisatie worden eisen gesteld die moeten verzekeren 

dat ze hun taak van politieke wilsvorming ook echt kunnen realiseren. De meest 

opvallende hiervan is de verplichting voor partijen om intern democratisch 

georganiseerd te zijn.
181

 Dit betekent onder andere dat bij verkiezingsdeelname 

de volgorde van de in te dienen partijlijst door middel van interne geheime 

verkiezingen moet worden vastgesteld. Ook moeten ze volgens art. 21 lid 1 GG 

financieel transparant zijn in die zin dat ze hun inkomsten en uitgaven openbaar 

moeten maken. Daartegenover staat dat ze, anders dan andere maatschappelijke 

organisaties, op grond van art. 93 lid 1 GG zelf voor het 

Bundesverfassungsgericht kunnen procederen, opdat ze hun rechten zodanig 

veilig kunnen stellen dat ze daadwerkelijk aan het democratische proces kunnen 

deelnemen.
182

  

 Politieke partijen lijken in Duitsland daarmee voornamelijk gezien te 

worden als private organisaties met een bijzondere publieke rol, die een 

noodzakelijke verbindende schakel tussen het volk en de staat zijn. Ten minste 

één grens moet hierbij echter goed bewaakt worden. De leden van de Bondsdag 

zijn namelijk weliswaar tegelijkertijd leden van een politieke partij, maar hun 

vertegenwoordigingsopdracht houdt daar geen rekening mee. Art. 38 lid 1, 

tweede zin GG maakt zeer duidelijk dat zij geacht worden vertegenwoordigers 

van het gehele volk te zijn: ‘Sie (de volksvertegenwoordigers, MD) sind 

Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und 

nur ihrem Gewissen unterworfen.’ Het conflict tussen dit vrije mandaat en de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

180  Het BVerfG maakt hierbij ook duidelijk dat ‘de meerderheidswil’ wat hem betreft de 

actuele wil van de actuele meerderheid is: ‘Die vom Grundgesetz verfasste Ordnung geht 

vom Eigenwert und der Würde des zu Freiheit befähigten Menschen aus. Diese Ordnung 

ist rechtsstaatliche Herrschaft auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach 

dem Willen der jeweiligen Mehrheit in Freiheit und Gleichheit (...). Die Bürger sind 

danach keiner politischen Gewalt unterworfen, der sie nicht ausweichen können und die 

sie nicht prinzipiell personell und sachlich zu gleichem Anteil in Freiheit zu bestimmen 

vermögen.’ BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 212 (curs. van mij, MD). Vgl. r.o. 

213-214, 250 en 270. Daarmee gaat het Grundgesetz volgens Badura uit van een 

pluralistische democratieopvatting die zich verzet tegen de idee dat er zoiets zou bestaan 

als een objectiveerbare algemene wil. Een consequentie hiervan is dat het GG zich, met 

name d.m.v. art. 21 GG, verzet tegen een eenpartijstelsel, dat volgens Badura niets meer 

zou zijn dan een ‘verdeckte plebiszitäre Diktatur’. Badura, Staatsrecht, p. 328-333. 
181  Art. 21 lid 1 GG. Zie hierover nader Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 543-

546 en Badura, Staatsrecht, p. 340-341. 
182  Badura, Staatsrecht, p. 341. 
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dominante rol van politieke partijen moet dus in het voordeel van het mandaat 

worden opgelost. Unruh concludeert dan ook terecht dat politieke partijen een 

dienende en niet al te dominante rol moet worden toebedacht.
183

 

 

4.1.2 Het kiesstelsel 

Het belang van volkssoevereiniteit en het kiesrecht als zodanig in het Duitse 

staatsrecht kan moeilijk worden overschat. Opgemerkt werd al dat het Duitse 

recht zijn legitimiteit vindt in zijn indirecte uitvaardiging door het Duitse volk 

en dat de Bondsdag daarbij een belangrijke rol speelt.
184

 Art. 20 lid 2 GG 

bepaalt dan ook niet alleen dat al het overheidsgezag teruggevoerd moet kunnen 

worden op het volk, maar ook dat de geëigende manier daarvoor verschillende 

vormen van verkiezingen zijn.
185

 De verkiezingen zijn met andere woorden het 
moment waarop het volk, als drager van de soevereiniteit, zijn gezag uitoefent 

en de rechtsorde legitimeert.
186

  

 Stemrecht voor de Bondsdag hebben alle Duitsers die de leeftijd van 

achttien jaren hebben bereikt en drie maanden hun verblijf in Duitsland hebben 

gehad. De gedachte achter deze eis is volgens Badura dat er een minimale 

formele band tussen kiezer en gekozene moet zijn.
187

 Uitgaande van de 

volkssoevereiniteit en de grote politieke betekenis van de Wahlakt is dat logisch. 

Volgens deze opvatting is de band tussen staatsvolk en 

volksvertegenwoordiging immers van cruciaal belang omdat de gehele 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

183  Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 458-459. Zie voor de praktische 

onmogelijkheid van juridische regulering van deze positie overigens D.J. Elzinga, 

‘Politieke partijen dienen een minimum aan interne partijdemocratie te bezitten: Pro en 

contra’, Ars Aequi 2008, vol. 57, nr. 6, p. 422-423. Elzinga stelt aan de hand van de 

Duitse ervaringen dat juridische regulering vaak ofwel ernstig ingrijpt in 

onafhankelijkheid qua politieke wilsvorming of, aan de andere kant, hooguit een papieren 

tijger is.  
184  Referenda zijn, anders dan tijdens de Weimarperiode, niet of nauwelijks toegestaan. De 

enige denkbare referenda op Bondsniveau zijn die over territoriale herindeling van het 

Bondsgebied (art. 29 GG) of over het vaststellen van een geheel nieuwe grondwettelijke 

ordening (art. 146 GG). Daarbij moet overigens bedacht worden dat de laatste variant de 

gehele vervanging van het Grundgesetz als doel heeft. 
185  De tweede zin van art. 20 lid 2 GG luidt: ‘Sie (bedoeld is alle Staatsgewalt, MD) wird 

vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der 

Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.’ 
186  Zie bijvoorbeeld 2 BvF 3/11 van 25 juli 2012, r.o. 52. Vandaar dat de democratiedoctrine 

grotendeels berust op de notie dat het grundrechtsgleiches Recht van burgers om door 

middel van de verkiezingen daadwerkelijk hun leefomstandigheden te beïnvloeden 

beschermd moet worden. Op deze redenering is overigens zowel na het Maastricht-Urteil 

als na het Lissabon-Urteil terecht veel kritiek geweest. Zie bv. Thym, ‘In the Name of 

Sovereign Statehood’, p. 1796-1797 en Gärditz & Hillgruber, ‘Volkssouveränität und 

Demokratie, p. 872-873. 
187  Badura, Staatsrecht, p. 523-527. 
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legitimiteit van het staatsgezag afhangt van de instemming van het volk 

daarmee, terwijl de periodieke verkiezingen die instemming bewerkstelligen. In 

lijn hiermee wordt het toekennen van kiesrecht aan niet-Duitsers 

ondemocratisch geacht.
188

 Deze gedachte is volkomen consequent. Als de 

legitimatie van het Duitse overheidsgezag immers plaatsvindt door het Duitse 

volk, zou het toekennen van stemrecht aan niet tot dat volk behorende personen 

slechts vertroebelend werken. 

 In het verleden heeft Duitsland zowel een districtenstelsel als een stelsel van 

evenredige vertegenwoordiging gekend. Bezwaarlijk aan het in het Keizerrijk 

gehanteerde districtenstelsel werd echter gevonden dat op verliezende 

kandidaten uitgebrachte stemmen in zekere zin ‘verloren gingen’. Verder werd 

als probleem aangemerkt dat het ‘one man, one vote’-principe in de praktijk 

doorbroken werd doordat de districten onvermijdelijk niet even groot waren.
189

 

Bij de overgang naar de parlementaire democratie onder de Republiek van 

Weimar werd het een logische stap gevonden om het districtenstelsel te 

verruilen voor een stelsel van evenredige vertegenwoordiging.
190

 Het nadeel 

daarvan was echter dat dit stelsel leidde tot een zodanige veelheid aan partijen, 

dat coalitievorming erg moeilijk werd. Bovendien werd de machtsgreep van 

Hitler achteraf in belangrijke mate geweten aan het kiesstelsel, dat deze niet 

verhinderd had.
191

 

 Onder het Grundgesetz is, onder meer als reactie hierop, gekozen voor een 

mengvorm van beide systemen die wordt aangeduid met ‘personalisierte 

Verhältniswahl’.
192

 Duitsers brengen volgens dat systeem twee stemmen uit: de 

‘Erststimme’ op een kandidaat in een enkelvoudig kiesdistrict, en de 

‘Zweitstimme’ op een partijlijst, waarbij binnen die lijst geen voorkeursstem kan 

worden uitgebracht. Er zijn hierbij zoveel districten als de helft van het aantal 

leden van de Bondsdag, terwijl de kiezers hun ‘Zweitstimme’ uitbrengen op een 

partijlijst in het Land waarvan ze ingezetene zijn. Het stelsel kent een forse 

kiesdrempel, aangezien partijen die niet ten minste 5% van de Zweitstimme 

halen of in ten minste drie kiesdistricten een persoonlijke zetel winnen, zijn 

uitgesloten van deelname aan de proportionele zetelverdeling van de 

Bondsdag.
193

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

188  BVerfGE 85, 37 (m.n. 50) (Auslanderwahlrecht I). Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 523. 
189  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 144. 
190  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 144. 
191  Als bezwaren werden onder andere het gebrek aan samenbundelend vermogen genoemd 

en de als problematisch beschouwde regel dat er slechts lijststemmen uitgebracht konden 

worden, waardoor burgers geen invloed hadden op de samenstelling van de Rijksregering 

en er veel macht bij de partijen kwam te berusten. Burkens/Bovend’Eert, ‘De 

Bondsrepubliek Duitsland’, p. 144. 
192  Degenhart, Staatsrecht I, p. 23-25. Zie aldaar voor een zeer duidelijke weergave van de 

uitgangspunten van het Duitse kiesstelsel, compleet met uitgewerkt voorbeeld.  
193  Badura, Staatsrecht, p. 531; Degenhart, Staatsrecht I, p. 26-27. Deze kiesdrempel wordt 

volgens het BVerfG gerechtvaardigd door de noodzaak van een besluitvaardig Parlement 
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 De uitslag van de verkiezingen wordt bepaald door beide stemresultaten 

eerst per Land, en vervolgens voor heel Duitsland, als het ware over elkaar heen 

te leggen. De kandidaten die op basis van ‘Erststimme’ in de districten zijn 

gekozen, hebben sowieso een zetel in de Bondsdag behaald, waarmee in 

beginsel dus de helft van de leden vaststaat.
194

 Wie de andere leden van de 

Bondsdag worden, wordt bepaald door alle ‘Zweitstimmen’ te verdelen als zou 

de gehele Bondsdag worden gekozen op basis van een systeem van evenredige 

vertegenwoordiging. Per partij wordt van het op basis van deze berekening 

verkregen aantal zetels, het aantal in de districten behaalde zetels afgetrokken.
195

 

Voor zover er dan nog zetels over zijn, worden die toebedeeld aan de kandidaten 

op de partijlijsten, te beginnen bij nummer één op de lijst. Als van een partij in 

een Land meer kandidaten in de districten zijn gekozen dan dat die partij zetels 

heeft verkregen op basis van de ‘Zweitstimmen’, krijgen alle in de districten 

gekozen kandidaten toch een zetel in de Bondsdag en ontstaan er 

‘Überhangmandate’.
196

 Dat het ‘normale’ aantal van 598 Bondsdagleden 

hiermee wordt overschreden is begrijpelijk, aangezien deze kandidaten immers 

persoonlijk gekozen zijn.
197

 

 De toelaatbaarheid van dit systeem staat de laatste jaren echter onder druk, 

nu er meer gebruik wordt gemaakt van ‘gesplitst stemgedrag’ en het aantal 

Überhangmandate stelselmatig is toegenomen.
198

 In 1997 oordeelde het 

Bundesverfassungsgericht zeer nipt dat de praktijk grondwettig was zolang het 

aantal Überhangmandate
 
niet meer dan 5% van het aantal Bondsdagleden 

betrof.
199

 In hun afwijkende mening schreven de vier tegenstemmende rechters 

dat het oordeel de strikte stemgelijkheid die het BVerfG altijd eist teveel onder 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

dat tot handelen en regeringsvorming in staat is. 2 BvF 3/11 van 25 juli 2012, onder 

andere r.o. 79. Vgl. P. Kiiver, ‘De nieuwe Duitse kieswet: oud probleem niet opgelost, 

nieuw probleem gecreëerd?’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2012, p. 216. 
194  Degenhart, Staatsrecht I, p. 27. 
195  Volgens het BVerfG wordt op deze wijze verzekerd dat kiezers met hun Zweitstimme de 

proportionele verdeling van partijen over de beschikbare Bondsdagzetels bepalen, terwijl 

hun Erststimme in beginsel alleen zorgen voor een persoonlijke band van tenminste de 

helft van het aantal Bondsdagleden met hun kieskring. 2 BvF 3/11 van 25 julie 2012, r.o. 

124 en 132-133. 
196  In het verleden begon de zeteltoewijzing met de toedeling van zetels tussen de partijen. 

Een wetswijziging in 2011 heeft er echter voor gezorgd dat de zetelverdeling 

tegenwoordig begint met de toedeling van zetels aan de Landen (op basis van het aantal 

opgekomen kiezers), zodat de partijen tegenwoordig vooral per Land met elkaar 

concurreren. Heel overzichtelijk hierover is Kiiver, ‘De nieuwe Duitse kieswet’.  
197  2 BvF 3/11 van 25 juli 2012, r.o. 132-133. 
198  Zie hierover o.a. 2 BvF 3/11 van 25 juli 2012, r.o. 145-150. 
199  Bij dat oordeel staakten de stemmen (vier tegen vier), zodat er tot grondwettigheid 

geconcludeerd werd. Voor een oordeel, strekkende tot ongrondwettigheid is een 

meerderheid van stemmen nodig. BVerfGE 95, 335 (m.n. 365-367) (Überhangmandate 

II). Zie ook Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 146. 
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druk gezet werd door de gewraakte praktijk en dat de grens van 5% (te) arbitrair 

is.
200

 

 Een ander probleem bleek het fenomeen ‘negatief stemgewicht’ te zijn. Het 

Duitse kiesstelsel leidde er onder omstandigheden toe – onder meer vanwege de 

verdeling van zetels over zowel partijen als Landen, in combinatie met het 

fenomeen Überhangmandate – dat stemmers hun partij konden benadelen door 

op haar stemmen.
201

 De wetswijziging die dit probleem poogde op te lossen 

heeft onder meer een nieuw type zeteltoekenning geïntroduceerd, in de vorm 

van Zusatzmandate. Partijen kunnen die toegekend krijgen als zij bij elkaar 

opgeteld in verschillende Landen evenveel restzetels hebben vergaard als zij 

nodig zouden hebben gehad voor een volledige zetel, tenzij ze al 

Überhangmandate hebben.
202

 

 Volgens de jongste kiesrechtuitspraak heeft deze vernieuwing echter niet 

verbeterd. Deze uitspraak laat goed zien hoe zeer het Bundesverfassungsgericht 

hecht aan kiezersgelijkheid en aan gelijkheid van kansen voor de deelnemende 

politieke partijen. Op grond van voornamelijk deze beginselen heeft het 

namelijk de nieuwe Zusatzmandate en de regeling die negatief stemgewicht (nog 

steeds) ook buiten zeer uitzonderlijke omstandigheden toestaat ongrondwettig 

verklaard.
203

 Bovendien heeft het de Überhangmandate weliswaar grondwettig 

verklaard, maar daarvoor een maximumaantal van 15 bepaald. Kort gezegd 

accepteert het BVerfG dat het stelsel van personalisierte Verhältniswahl 

meebrengt dat volkomen gelijkheid van stemmen en van kansen voor politieke 

partijen weliswaar niet te realiseren is, maar meent het dat afwijkingen van die 

gelijkheden minimaal moeten zijn en vooral de evenredigheid waarop het stelsel 

gebaseerd is niet teveel mogen aantasten.
 204

 Het een en ander leidt ertoe dat de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

200  BVerfGE 95, 335 (onder meer 376, 385, 387, 389-390 en 392) (Überhangmandate II). 
201  Dit heeft ermee te maken dat het aantal per Land aan te wijzen leden van de Bondsdag 

gekoppeld is aan het aantal opkomende stemmers. Wanneer een partij in een Land 

Überhangmandate heeft kan het gunstig zijn de lokale opkomst te verlagen. De 

Überhangmandate zorgen er dan immers voor dat de eigen partij zijn zetels niet 

kwijtraakt, terwijl de verandering van de proportionele verdeling van het aantal zetels per 

lidstaat net zodanig beïnvloed kan worden dat in een ander Land een extra zetel 

bemachtigd wordt. Zie hierover uitgebreider 2 BvF 3/11 van 25 juli 2012, met name r.o. 

88-89 en Kiiver, ‘De nieuwe Duitse kieswet’. 
202  Kiiver, ‘De nieuwe Duitse kieswet’, p. 212-213. 
203  2 BvF 3/11 van 25 juli 2012, r.o. 58, 62, 66-67, 93-107. 
204  Dit maximumaantal komt overeen met de helft van het aantal Bondsdagleden dat 

benodigd is voor het oprichten van een fractie. Het hof meent dat het dit aantal weliswaar 

niet volledig kan rechtvaardigden, maar wijst verder erop dat met dit maximum 

voorkomen kan worden dat de Überhangmandate een zelfstandige politieke factor in het 

parlement worden. Het stelt overigens dat het zeer te verwachten is dat het aantal van 15 

overschreden zal worden bij de volgende verkiezingen. Daarom heeft het de wetgever de 

opdracht gegeven tijdig het kiesstelsel aan te passen. 2 BvF 3/11 van 25 juli 2012, r.o. 

108-145. Vgl. BVerfGE 95, 335 (357-358, 360 en 379) (Überhangmandate II). 
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BRD tijdelijk geen geldende regeling voor zeteltoedeling heeft en de wetgever 

daarin moet voorzien voor de volgende verkiezingen.
205

 

 

4.2 De Bondsdag als controlerend orgaan 

4.2.1 De Bondsdag en de benoeming van de Bondspresident 

De voornaamste organen waaraan de Bondsdag door middel van het 

benoemingrecht legitimatie doorgeeft zijn de Bondsregering, de Bondspresident 

en het Bundesverfassungsgericht. De Bondspresident wordt evenwel formeel 

niet door de Bondsdag benoemd en het BVerfG wordt niet geheel door hem 

samengesteld, zodat het parlement beide slechts deels door middel van 

benoeming legitimeert.  

 De verkiezing van de Bondspresident geschiedt door de Bondsvergadering 

(Bundesversammlung), die bestaat uit de leden van de Bondsdag en evenzoveel 

leden die door de leden van de Landsparlementen volgens een systeem van 

evenredige vertegenwoordiging zijn gekozen.
206

 De president wordt daarmee op 

zowel het Bondsniveau als het Landsniveau gelegitimeerd. Bijzonder aan zijn 

verkiezing is dat lid 1 van art. 54 bepaalt dat de Bondvergadering moet stemmen 

zonder beraadslaging, opdat het gezag van de toekomstige Bondspresident 

daardoor niet ondermijnd wordt.
207

 Een andere bijzonderheid is dat de president 

bij geheime stemming wordt gekozen. Daarmee blijft onzichtbaar in hoeverre hij 

specifiek door coalitie dan wel oppositie wordt gesteund en in hoeverre hij 

specifiek door Bondsleden of Landsleden van de Bondsvergadering wordt 

gesteund.  

 Een argument voor deze procedure zou het streven naar zijn politieke 

neutraliteit kunnen zijn. Het ambt van Bondspresident moet namelijk zoveel 

mogelijk neutraal, boven het partijpolitieke krachtenveld uitgeoefend worden. 

Hij kan niet ter verantwoording worden geroepen door de Bondsdag, terwijl de 

meeste politiek-inhoudelijke besluiten die hij ondertekent het contraseign van 

een Bondsminister en/of de Bondskanselier behoeven.
208

 De bevoegdheid van de 

Bondspresident om een Bondskanselier voor te dragen bij de Bondsdag wordt 

niet politiek-inhoudelijk uitgeoefend.
209

 De president is in beginsel dan ook 

iemand die de nadruk legt op het verbindende, en niet op het verdelende of 

polariserende.
210

 Hij is weliswaar indirect ‘federaal’ gekozen, maar dat betekent 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

205  2 BvF 3/11 van 25 juli 2012, r.o. 162. 
206  Art. 54, resp. lid 1 en 3 GG. Zie ook Badura, Staatsrecht, p. 590. 
207  Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 733. 
208  Resp. Badura, Staatsrecht, p. 589 en Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek 

Duitsland’. p. 142-143. Voor het verplichte contraseign, zie art. 58 GG.  
209  Voor deze bevoegdheid, zie art. 63 lid 1 GG. Zie ook Badura, Staatsrecht, p. 591-592. 
210  Badura, Staatsrecht, p. 589. 
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in de Duitse optiek kennelijk niet dat hij ook zelf overheidsgezag (op politieke 

wijze) mag uitoefenen. 

 

4.2.2 De Bondsdag als controleur van de Bondsregering 

Anders dan de Bondspresident is de Bondskanselier in zijn functioneren, in ieder 

geval juridisch gezien, sterk afhankelijk van de Bondsdag. Hij wordt door het 

parlement materieel benoemd en ontslagen, terwijl de Bondsministers op hun 

beurt van het vertrouwen van de kanselier afhankelijk zijn. Formeel is de 

Bondspresident betrokken bij zowel de benoeming als het ontslag van zowel 

Bondskanselier als Bondsministers. Materieel is de kanselier echter de schakel 

die politiek-inhoudelijk de legitimatieketen met de Bondsdag in stand houdt, 

door van het vertrouwen van het parlement afhankelijk te zijn en door ministers 

voor te dragen voor ontslag bij de president. 

 Art. 63 lid 1 GG bepaalt dat de Bondskanselier zonder beraadslaging op 

voordracht van de Bondspresident door de Bondsdag wordt gekozen. Dit 

betekent echter niet dat de Bondsdag beperkt is tot de keuze van de 

Bondspresident. Als die kandidaat geen meerderheid behaalt, kan de Bondsdag 

zijn eigen kandidaat kiezen.
211

 Omdat de president in de praktijk bovendien met 

de fractievoorzitters van de Bondsdag overlegt die onderling een regeerakkoord 

sluiten, en hij niet bevoegd is toezeggingen over het regeerprogramma te 

verlangen, is zijn voordracht politiek niet van al te grote betekenis.
212

 

 Een vergelijkbaar uiteenlopen van norm en praktijk kan opgaan voor de 

relatie tussen Bondskanselier en Bondsministers. Formeel heeft de kanselier op 

grond van het in art. 65 GG neergelegde ‘Kanzlerprinzip’ de leiding over de 

Bondsregering. Dit principe houdt in dat de kanselier bevoegd is de algemene 

richtlijnen van het regeringsbeleid vast te stellen en daarvoor zelf de politieke 

verantwoordelijkheid te dragen.
213

 Verder houdt het in dat Bondsministers op 

voordracht van de Bondskanselier door de Bondspresident worden benoemd en 

ontslagen en dat de kanselier bevoegd is het werkterrein van individuele 

ministers te bepalen.
214

 Ook hier geldt echter dat coalitieafspraken een rol 

kunnen spelen en de kanselier daarom niet werkelijk naar believen richtlijnen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

211  Art. 63 lid 3 GG; Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 153. Volgens 

Pieroth is het voordrachtsrecht van de president in dit geval ‘verbruikt’. Jarass & Pieroth, 

Grundgesetz, Kommentar, p. 754. 
212  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 153. Zie over het niet mogen 

verlangen van toezeggingen door de Bondspresident Jarass & Pieroth, Grundgesetz, 

Kommentar, p. 754. 
213  Art. 65 luidt onder meer: ‘Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und 

trägt dafür die Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister 

seinen Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Verantwortung.’ Zie ook 

Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 154-155. 
214  Badura, Staatsrecht, p. 601. 
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kan vaststellen of ministers ter ontslag kan voordragen.
215

 In de praktijk hangt 

het in sterke mate van de persoon van de Bondskanselier af of hij werkelijk als 

regeringsleider de schakel tussen parlement en regering vormt, of dat er feitelijk 

sprake is van een meer collegiale vorm van regeren.
216

 Ongetwijfeld hangen 

daarmee ook de verhoudingen in de Bondsdag samen, die immers bepalen hoe 

snel het eventuele wantrouwen in de kanselier zal worden uitgesproken. 

 Formeel is de Bondsdag niet bevoegd het wantrouwen in een minister uit te 

spreken omdat de Bondskanselier de legitimatieschakel is tussen de Bondsdag 

en de Bondsregering.
217

 Desondanks neemt hij met enige regelmaat moties aan 

die beogen dat effect te hebben. Deze zijn technisch gezien moties van 

afkeuring, waarin de Bondskanselier dringend wordt verzocht een bepaalde 

minister bij de Bondspresident voor ontslag voor te dragen. Deze hebben 

weliswaar geen rechtsgevolgen, maar wel politieke gevolgen.
218

  

 De vertrouwensregel is echter niet alleen een kwestie van 

eenrichtingsverkeer, maar bewerkstelligt expliciet een wederkerige relatie tussen 

het parlement en de kanselier. Enerzijds heeft de Bondsdag op grond van art. 67 

GG de bevoegdheid de Bondskanselier door middel van een constructieve motie 

van wantrouwen tot aftreden te dwingen.
219

 Anderzijds is de zittende kanselier 

volgens art. 68 GG bevoegd zelf de vertrouwenskwestie te stellen. Het 

rechtsgevolg daarvan is dat de Bondsdag verplicht is ofwel het vertrouwen, 

ofwel het wantrouwen uit te spreken. Mocht hij kiezen voor het laatste, dan kan 

de Bondskanselier volgens art. 68 de president vragen de Bondsdag te 

ontbinden.
220

 

 Het door de Bondsdag laten blijken van wantrouwen jegens de 

Bondskanselier betekent dus niet zonder meer, of zelfs maar als hoofdregel, dat 

de Bondsdag wordt ontbonden. Zelfs het niet-uitspreken van expliciet gevraagd 

vertrouwen kan samengaan met het blijven zitten van de Bondsdag, zolang die 

maar een nieuwe Bondskanselier kiest. In zijn algemeenheid is het effect van 

gebleken wantrouwen dan ook dat er door de Bondsdag een nieuwe 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

215  Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 602. 
216  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 155; Van den Driessche, 

Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 136. 
217  De artikelen 67 en 68 GG, die de vertrouwensband tussen de Bondsregering en de 

Bondsdag regelen, richten zich geheel op de Bondskanselier. Badura, Staatsrecht, p. 542. 
218  Badura, Staatsrecht, p. 542 en p. 610. Het gaat in dit geval om een zogenaamd 

‘Missbilligungsbeschluss’. Degenhart, Staatsrecht I, p. 275. 
219  Een blijk van wantrouwen moet vergezeld gaan van de aanwijzing van een nieuwe 

kanselier. 
220  Deze ontbindingsbevoegdheid is meteen ook de enige mogelijkheid om het parlement 

tussentijds te ontbinden. Parlementsontbinding is bij een constructieve motie van 

wantrouwen naar de aard der zaak niet nodig en het parlement heeft geen 

zelfontbindingsrecht. Badura, Staatsrecht, p. 547. Zie voor het mogelijke misbruik van 

deze ontbindingsmogelijkheid door Kohl en Schröder Burkens/Bovend’Eert, ‘De 

Bondsrepubliek Duitsland’, p. 156. 
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Bondskanselier wordt gekozen, terwijl tussentijdse ontbinding van de Bondsdag 

een (zeldzame) uitzondering is.  

 De verhouding tussen de regering en de Bondsdag wordt – uiteraard – niet 

alleen bepaald door de vertrouwensregel, maar ook door de parlementaire 

controlerechten, die de Bondsdag in staat moeten stellen het optreden van de 

Bondsregering kritisch te volgen en, waar nodig, te sanctioneren. Deze 

controlerechten vallen, naast het budgetrecht, grofweg uiteen in verschillende 

vormen van het vragenrecht en het recht onderzoekscommissies in te stellen. Ze 

bestrijken in principe al het handelen van de Bondsregering.
221

 Een nuttig 

onderscheid kan verder worden gemaakt in meerderheids- en 

minderheidsrechten, aangezien de Duitse opvatting ten aanzien van 

volkssoevereiniteit, zoals eerder bleek, principieel uitgaat van politieke 

richtingenstrijd die zich vooral uit in debat tussen oppositie en coalitie.
222

 

 Het Grundgesetz bepaalt uitdrukkelijk in art. 39 lid 3 dat de Bondsdag het 

recht heeft zelf te bepalen wanneer hij bijeenkomt. Dit 

‘Selbstversammlungsrecht’ is in Duitsland om twee redenen van betekenis. 

Enerzijds is het een parlementair recht dat gedurende de negentiende eeuw 

moest worden bevochten op de verschillende constitutionele vorsten. Anderzijds 

is van betekenis dat het recht een minderheidsrecht is. Aangezien de voorzitter 

volgens art. 39 lid 3 GG verplicht is de Bondsdag bijeen te roepen als een derde 

van de leden, de Bondspresident of de Bondskanselier dat verlangt, is een 

parlementaire meerderheid dus niet in staat parlementaire discussie te 

voorkomen. 

 Het vragenrecht van de Bondsdag wordt doorgaans gebaseerd op art. 43 lid 

1 GG, dat bepaalt dat de Bondsdag het recht heeft om de aanwezigheid van 

leden van de Bondsregering te vorderen.
223

 Opvallend aan deze constructie is dat 

de politieke ministeriële verantwoordelijkheid zonder expliciete basis in het 

Grundgesetz blijft.
224

 Dit is des te opvallender als men bedenkt dat het recht van 

de Bondsregering om door de Bondsdag gehoord te worden wel expliciet in het 

Grundgesetz staat (in art. 39 lid 2) en het Grundgesetz overigens vrij uitgebreid 

en specifiek is. Dat de politieke ministeriële verantwoordelijkheid bestaat is 

echter vrij onomstreden, zodat de Bondsdag zowel de Bondskanselier als de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

221  Het budgetrecht oefent de Bondsdag uit door middel van zijn wetgevingsbevoegdheid. 

De begroting wordt volgens art. 110 GG namelijk bij wet vastgesteld. Inhoudelijke 

bespreking van dit recht zal daarom achterwege blijven. Burkens/Bovend’Eert, ‘De 

Bondsrepubliek Duitsland’, p. 148. 
222  Voor een gedetailleerde indeling van de verschillende parlementaire controlerechten en 

een nauwkeurige bespreking ervan zij verwezen naar Van den Driessche, die specifiek 

van deze rechten en de politieke ministeriële verantwoordelijkheid een studie heeft 

gemaakt. Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 154-169. 
223  Zie bijvoorbeeld Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 155, 

Badura, Staatsrecht, p. 567 en Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 702-703. 

De Duitse staatsrechtelijke term voor dit recht is het ‘Zitierungsrecht.’ 
224  Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 166. 



HOOFDSTUK 3  135 

 

Bondsministers, waarschijnlijk op basis van het vragenrecht ex art. 43 GG, ter 

verantwoording kan roepen.
225

 

 Hoewel vragen in de praktijk doorgaans worden gericht aan individuele 

leden van de Bondsregering zijn ze staatsrechtelijk gezien gericht aan de 

Bondsregering, als geheel.
226

 De regering is als zodanig verplicht tot antwoorden 

tenzij een constitutioneel recht zich daartegen verzet.
227

 Met name het reglement 

van orde van de Bondsdag omvat uitgebreide bepalingen over de verschillende 

vormen van het mondelinge en schriftelijke vragenrecht en de wijze waarop de 

Bondsdag die rechten uitoefent.
228

 Opvallend aan de wijze waarop de rechten 

zijn geregeld is dat enerzijds ieder lid het recht heeft op het stellen van zowel 

mondelinge als schriftelijke vragen, terwijl anderzijds het aantal vragen dat 

gesteld mag worden en de wijze van beantwoording sterk beperkt is.  

 Omdat het uiteindelijk aan de Bondskanselier is om te bepalen of de 

gevraagde inlichtingen ook daadwerkelijk worden verstrekt, is niet zonder meer 

duidelijk in hoeverre het vragenrecht de leden van de Bondsdag in staat stelt om 

goed geïnformeerd te worden.
229

 Over de effectiviteit van het vragenrecht wordt 

dan ook verschillend gedacht. Badura meent dat het vragenrecht in de praktijk 

vaak doorslaggevend is voor in de publieke meningsvorming.
230

 Pieroth stelt 

daarentegen dat het vragenrecht van geringe praktische betekenis is aangezien 

het hoofdzakelijk is vormgegeven als een (meerderheids)recht van de Bondsdag 

en niet als parlementair minderheidsrecht.
231

 Uiteindelijk zal het ook hier in de 

praktijk aankomen op de persoon van de verschillende betrokkenen en op de 

vraag of door een bepaalde (niet-)beantwoording van parlementaire vragen het 

vertrouwen in een minister of de kanselier is geschonden.  

 Zwaarder geschut, dat de parlementaire oppositie meer tot dienst kan 

strekken, is het enquêterecht. Art. 44 lid 1 GG bepaalt dat de Bondsdag verplicht 

is op voordracht van een vierde van zijn leden een onderzoekscommissie 

(Untersuchungsausschuss) in te stellen. Deze commissies zijn als enige bevoegd 

het enquêterecht van de Bondsdag uit te oefenen en kunnen in beginsel 

onderzoek doen naar alles wat ook voorwerp van besluitvorming in de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

225  Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 166. Van den 

Driessche meent overigens dat het een anomalie is dat uitsluitend de kanselier door het 

parlement heengezonden kan worden, terwijl ook ministers politieke verantwoording 

verschuldigd zijn. 
226  Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 157-158. 
227  Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 703. 
228  § 100 e.v. en Anlage 4 en 5 Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. Zie per 

onderdeel Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 157-169. 

Het reglement bepaalt bijvoorbeeld onder andere hoeveel vragen een lid per maand mag 

stellen en hoeveel spreektijd de leden in de verschillende vormen van overleg hebben. 
229  Badura, Staatsrecht, p. 567. 
230  Badura, Staatsrecht, p. 567. 
231  Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 703. 
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Bondsdag kan zijn.
232

 Dit betekent dat het onderzoek niet noodzakelijkerwijs 

beperkt is tot het functioneren van de regering of het openbaar bestuur. Hoewel 

het denkbaar is dat er hierbij wordt overgegaan tot doorzoeking en inbeslagname 

bij natuurlijke personen, mag dit alleen in overeenstemming met het 

strafprocesrecht en voor zover dat gerechtvaardigd is door het ‘gewicht van het 

onderzoeksdoel’ en de te bewijzen zaken.
233

 Dat zal meestal niet aan de orde 

zijn omdat onderzoekscommissies vooral worden ingezet om inzicht te krijgen 

in het verloop van politiek belangrijke gebeurtenissen. 

 Hoewel de bezetting van een dergelijke commissie een afspiegeling moet 

zijn van de Bondsdag, kan de minderheid die de commissie instelt ook bepalen 

waarnaar hij onderzoek moet doen.
234

 Een parlementsmeerderheid is daarom wel 

in staat de wijze waarop het onderzoek verloopt te beïnvloeden, maar niet om de 

onderzoeksvraag tegen de wil van de minderheid aan te passen. Net zo is voor 

het opheffen van de commissie een meerderheid van drie vierden nodig, zodat 

ook langs die weg verzekerd is dat meerderheid de minderheid niet ‘verdrukt’. 

 Overziet men de verhoudingen tussen de Bondsdag en de Bondsregering, 

dan valt enerzijds op dat Duitsland een parlementair stelsel kent, maar 

anderzijds dat de invloed van het parlement op de regering sterk ingeperkt is.
235

 

De Bondsregering heeft eigen, niet van de Bondsdag afgeleide bevoegdheden, 

zodat het adagium ‘de regering regeert, het parlement controleert’ ook in 

Duitsland opgaat. De Bondsdag kan met andere woorden niet beschikken over 

de bevoegdheden van de regering.
236

 Verder zijn de mogelijkheden tot het 

uitspreken van eventueel wantrouwen juridisch en praktisch beperkt door de eis 

dat een nieuwe kanselier wordt aangewezen en wordt de eenheid van de regering 

door het recht zozeer benadrukt dat het parlement formeel nauwelijks een relatie 

met individuele ministers heeft. Deze stabiliserende bepalingen lijken de 

zeggenschap van het parlement stevig in te perken. Hoe dan ook valt op dat het 

verschaffen van legitimatie aan de regering door de Bondsdag steeds in 

positieve zin moet gebeuren door een (andere) kandidaat aan te wijzen. Vanuit 

de gedachte dat volkssoevereiniteit indirecte zelfregering door het volk betekent, 

is dat wel te waarderen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

232  Degenhart, Staatsrecht I, p. 248. Zie voor een nadere uitwerking van dit onderzoeksrecht 

o.a. Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 705-710 en Badura, Staatsrecht. p. 

568-572. Uitgesloten van de werking van art. 44 lid 1 GG zijn zaken die vallen onder de 

Bondsdagcommissie voor Defensie, omdat deze commissie op grond van art. 45a GG, 

dezelfde onderzoeksbevoegdheden heeft als een onderzoekscommissie. 
233  Badura, Staatsrecht, p. 571-572. 
234  De plenaire vergadering mag overigens niet zichzelf in te zetten als 

onderzoekscommissie. Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 707. 
235  Zie over de betekenis volgens de Duitse doctrine van de termen ‘parlementair stelsel’ en 

‘presidentieel stelsel’ Stern, Das Staatsrecht der BRD, p. 955-958. 
236  Badura, Staatsrecht, p. 540. Zie aldaar voor de Duitse weergave van het genoemde 

adagium. 
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 In de praktijk leidt het Duitse stelsel vooral tot polarisatie in betrekkelijk 

grote blokken, waarbij er eigenlijk maar twee of drie reële 

regeringsalternatieven zijn.
237

 Van den Driessche merkt hierbij op dat het ‘zoals 

het in de meeste parlementaire stelsels gaat’ in de praktijk de regering is die de 

touwtjes in handen heeft.
238

 Het is dan ook wel begrijpelijk dat de Duitse 

literatuur de verhoudingen in de Bondsdag en ten aanzien van de regering in 

belangrijke mate schetst in meerderheids- en minderheidsrechten. In de praktijk 

is het immers de minderheid die (volgens Van den Driessche) de werkelijke 

controle op zich neemt of (volgens het BVerfG) het volk herinnert aan de 

alternatieven voor de regeringsplannen. Kennelijk heeft ook een uitgebreide 

theorie als die van de Legitimationskette maar beperkt invloed op de werking 

van het staatsbestel in de praktijk. 

 

4.3 De Bondsdag als wetgevende macht 

4.3.1 De legitimerende functie van de wet(gever) in de democratische rechtsorde 

Naast controlerende taken heeft de Bondsdag ook een wetgevende taak. Juist 

ook volgens de leer van de Legitimationskette is deze waarschijnlijk zijn 

belangrijkste taak en zelfs – bijna – zijn raison d’être. Hierboven bleek al dat 

het Demokratieprinzip meebrengt dat de Bondsdag, omdat hij rechtstreeks door 

het volk is gekozen, moet worden gezien als ‘het primaire forum voor politieke 

wilsvorming’. Ook bleek dat hij zijn legitimatiedoorgevende taak deels 

volbrengt door middel van zijn benoemings-, ontslag-, en controlerechten. Zijn 

theoretisch meest gewichtige taak vindt hij echter in zijn bevoegdheid als ‘de’ 

wetgever.
239

  

 De (theoretische) betekenis van ‘de wet’ in de Duitse rechtsorde lijkt 

volgens de Duitse literatuur moeilijk overschat te kunnen worden. Zo stelt Stern 

dat de wet ‘gewoonlijk de uitdrukking van materiële rechtvaardigheid is’.
240

 

Degenhart benadrukt dat de wet in een democratische rechtsstaat als Duitsland 

de centrale positie toekomt van schepper van rechtszekerheid en verschaffer van 

democratische legitimatie voor het overheidshandelen.
241

 De door het parlement 

vastgestelde wet wordt dan ook breed gezien als het voornaamste 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

237  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 149-150. 
238 ‘ De parlementaire meerderheid schraagt de regering en samen verzorgen ze het politiek 

beleid, de totstandkoming van de wetgeving en de uitvoering ervan. Het is vooral de 

oppositie die in de praktijk de controletaak op zich moet nemen. En dat laatste kan 

slechts in de gevallen dat geen meerderheidsbeslissing nodig is om over te gaan tot het 

controleren.’ Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid, p. 145-146. 
239  Art. 77 lid 1, eerste volzin GG verklaart ‘Die Bundesgesetze werden vom Bundestage 

beschlossen.’ 
240  Stern, Das Staatsrecht der BRD, p. 799 (citaat vertaald door mij, MD). 
241   Degenhart, Staatsrecht I, p. 54 e.v. 
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‘sturingsmechanisme’ van de staat.
242

 Unruh en Klein zien het tot slot zo, dat de 

(democratische) legitimiteit van de wet voortvloeit uit zijn grondwettelijke 

legaliteit, terwijl de rechtsprekende en de uitvoerende macht uitdrukkelijk eraan 

zijn gebonden.
243

 Ter vergelijking zij hier herinnerd aan de democratiedoctrine 

van het BVerfG, volgens welke de democratische inhoud van het kiesrecht 

geschonden zou zijn als de Bondsdag niet langer de meest wezenlijke politieke 

beslissingen zelf zou nemen.
244

 

 Een iets andere uitwerking van dezelfde gedachte vormt het 

‘Gesetzesvorbehalt’, volgens welk concept bestuursingrepen in de vrijheid of de 

eigendom van burgers alleen zijn toegestaan voor zover daarvoor een wettelijke 

basis bestaat.
245

 Dit concept, dat op één lijn wordt gesteld met de term 

Parlamentsvorbehalt, vormt als het ware de verbindingsschakel tussen het 

Demokratieprinzip en het Rechtsstaatsprinzip. Volgens beide concepten moet 

overheidsoptreden op de wet berusten en moet het parlement daarbij die 

beslissingen zelf nemen die voor burgers het meest wezenlijk zijn.
246

 Dit 

betekent onder meer dat de Bondsregering geen zelfstandige (materieel-

)wetgevende bevoegdheid heeft.
247

 Ook betekent het dat het parlement zich niet 

via delegatie van wetgevende bevoegdheid van zijn taak mag ontdoen. Art. 80 

lid 1 GG schrijft voor dat bij delegatie van wetgevende bevoegdheid de inhoud, 

het doel en de omvang van de gedelegeerde bevoegdheid bij de wet worden 

bepaald.
248

 In de praktijk wordt de centrale positie van het parlement sinds de 

Weimartijd onder meer gewaarborgd door gebruik van verschillende bij 

wetgeving voorgeschreven voorhangprocedures, die parlementaire inspraak in 

lagere regelgeving garanderen.
249

 

 Hoewel het Demokratieprinzip en het Rechtsstaatsprinzip in de praktijk en 

qua inhoud dus sterk in elkaars verlengde liggen, doet zich hierbij mogelijk nog 

wel een principieel probleem voor. Het zou immers kunnen dat het 

democratiebeginsel meebrengt dat het parlement zoveel mogelijk zelf moet 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

242  Bv. Badura, Staatsrecht, p. 627 en Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 

495. 
243  Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 490-498 en Klein, ‘The Concept of 

the Basic Law’, p. 23. Vgl. Pünder, ‘Democratic Legitimation of Delegated Legislation’, 

p. 357-358. 
244  Zie paragraaf 3.1 van hoofdstuk 2. Vgl. Grimm, ‘Comments’, m.n. p. 369-370 en Gärditz 

& Hillgruber, ‘Volkssouveränität und Demokratie, m.n. p. 872-873. 
245  Badura, Staatsrecht, p. 381. Vgl. Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 496-498. 
246  Degenhart, Staatsrecht I, p. 12-13 en Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 496-

498. Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 379-384. 
247  Badura, Staatsrecht, p. 635. 
248  ‘Durch Gesetz können die Bundesregierung, ein Bundesminister oder die 

Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Dabei müssen 

Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetze bestimmt werden. 

(…)’. Vgl. Badura, Staatsrecht, p. 634-637. 
249  Badura, Staatsrecht, p. 576. 
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doen, terwijl de rechtsstaatgedachte juist uitgaat van machtenscheiding en 

principieel beperkte bevoegdheden.
250

 De oplossing voor deze mogelijke 

tegenstelling wordt evenwel gevonden in de theorie van onder meer 

Montesquieu, Sieyès en de Federalist Papers, die er volgens Unruh alle drie op 

wijzen dat ook parlementariërs door misbruik van bevoegdheid de vrijheid en 

gelijkheid van burgers in gevaar kunnen brengen.
251

 In overeenstemming 

hiermee verklaren lid 2 en 3 van art. 20 GG dat het overheidsgezag (conform de 

Duitse democratiegedachte) principieel een eenheid is, terwijl het (conform de 

rechtsstaatgedachte) door drie staatsmachten wordt uitgeoefend. De wetgever is 

daarbij gebonden aan de grondwet, terwijl de uitvoerende en rechtsprekende 

macht zijn gebonden aan de wet (en het recht). 

 Eén relativering van de almacht van het parlement staat echter wel heel 

sterk in contrast met de hierboven geschetste positie van de wet en de wetgever. 

De Bondspresident is volgens art. 81 lid 1 GG namelijk bevoegd de 

‘wetgevingsnoodtoestand’ ten aanzien van één of meer wetsvoorstellen, uit te 

roepen als de Bondskanselier daarom verzoekt. Tijdens deze toestand kunnen 

deze wetten bij wijze van hoge uitzondering worden vastgesteld, terwijl die niet 

de goedkeuring van de Bondsdag hebben, indien ze wel de toestemming van de 

Bondsraad hebben. De wetgevingsnoodtoestand kan volgens art. 81 lid 3 

evenwel slechts één maal tijdens de ambtstermijn van een Bondskanselier 

worden uitgeroepen, en dan nog slechts onder uitzonderlijke omstandigheden en 

voor een duur van maximaal zes maanden.
252

 Er is dan ook niet werkelijk sprake 

van een overrule-recht van de Bondspresident of Bondsregering, maar slechts 

van een bepaling die beoogt een voorziening te treffen voor gevallen waarin de 

Bondsdag niet functioneert.
253

 Toch is het opvallend dat überhaupt geregeld is 

dat Bondswetten, zonder een beroep te doen op staatsnoodrecht, buiten het 

parlement om tot stand kunnen worden gebracht. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

250  Zie met name Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 473 e.v. 
251  Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, p. 473-476. Zie voor de verhouding 

tussen democratie en rechtsstaat volgens verschillende theorieën nader hoofdstuk 5. 
252  Art. 81 GG vereist voor zijn toepassing dat een ex art. 68 door de Bondskanselier 

gestemde vertrouwensvraag negatief is beantwoord, terwijl noch de Bondsdag ontbonden 

is, noch er een nieuwe kanselier gekozen is. Verder moet de Bondsdag de 

wetsvoorstellen in kwestie hebben verworpen, of in een redactie hebben aangenomen die 

voor de regering onacceptabel is, terwijl de regering die voorstellen dringend heeft 

verklaard, of heeft verbonden met de gestelde vertrouwensvraag. Tot slot is de 

instemming van de Bondsraad vereist. Zie ook Jarass & Pieroth, Grundgesetz, 

Kommentar, p. 862-863. 
253  Jarass & Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, p. 861.  
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4.3.2 De Bondsraad als federaal inspraakorgaan 

De stelling dat de Bondsdag door middel van wetgevingsbesluiten de meest 

wezenlijke beslissingen zelf neemt doet de zaken ook meer in zijn algemeenheid 

simpeler lijken dan zij in werkelijkheid zijn. Ondanks de formulering van art. 77 

lid 1 GG en de hierboven geschetste theorie, is de Bondsdag namelijk niet 

werkelijk het enige wetgevende orgaan.
254

 Naast de Bondsdag hebben 

bijvoorbeeld ook de Bondsregering en de Bondsraad het recht van 

wetgevingsinitiatief.
255

 Bovendien heeft de Bondsraad een inspraakrecht dat in 

ieder geval in het verleden zo sterk was, dat het één van de hoofdargumenten 

voor de ‘refederalisering’ van de Föderalismusreform I was. Een vierde orgaan 

dat enige betrokkenheid heeft bij Bondswetgeving, is tot slot de Bondspresident 

die onder politieke verantwoordelijkheid van de Bondskanselier de wetten 

uitvaardigt.
256

 

 De Bondsraad bestaat uit Landsministers, die door hun regering 

geïnstrueerd worden en hun stemmen en bloc uitbrengen.
257

 Hij 

vertegenwoordigt in de Duitse optiek vooral de verschillende Landsbelangen en 

niet zozeer het algemene Duitse belang. De idee achter het instituut Bondsraad 

is dan ook niet dat het een federaal samengestelde Bondsdag zou zijn, maar dat 

de Landen via dit orgaan meewerken aan met name Bondswetgeving die hun 

belangen raakt.
258

 Concreet betekent dit dat hij een volledig 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

254  Sterker nog, sinds de vestiging van de Noord-Duitse Bond heeft er op het centrale niveau 

steeds zowel een Rijks- of Bondsdag, als een Rijks- of Bondsraad bestaan, zodat de 

stelling dat één orgaan de wetten zelfstandig vaststelt in de ‘moderne tijd’ (sinds de 

Franse bezetting) überhaupt nooit waar is geweest. 
255  Art. 76 lid 1 GG. Verreweg de meeste wetsvoorstellen zijn afkomstig van de 

Bondsregering, terwijl initiatiefwetten doorgaans van de parlementaire oppositie 

afkomstig zijn. Badura, Staatsrecht, p. 653-654. 
256  Zie art. 82 GG. Voordat hij daartoe overgaat moet hij zich er eerst van vergewissen dat 

de wet zowel inhoudelijk als qua totstandkomingsprocedure door de grondwettelijke 

beugel kan. Tot 2010 zijn er acht gevallen geweest waarin de president meende dat een 

wet materieel ongrondwettig was. Badura, Staatsrecht, p. 595-596. Vgl. 

Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 158. 
257  Het stemgewicht per Land houdt weliswaar rekening met het aantal inwoners van ieder 

Land, maar komt desondanks zeker niet neer op een ‘one man, one vote’-verdeling. De 

stemverdeling pakt vooral gunstig uit voor de kleinere Landen. Zie art. 51 GG. Zie ook 

Badura, Staatsrecht, p. 579.  
258  Vandaar ook de eerder genoemde term ‘Politikverflechtung’ en de uitgebreide regeling 

door art. 23 GG van de bevoegdheden van de verschillende organen in Europese 

verhoudingen. In de Duitse literatuur staan op dit punt theoretisch het ‘senaatmodel’ en 

het ‘bondsraadmodel’ tegenover elkaar geplaatst. De Duitse Bondsraad wordt getypeerd 

als een ‘afgezwakte bondsraadconstructie’ omdat bij toekenning van de aantallen 

Bondsraadleden rekening is gehouden met inwonertal, terwijl het orgaan principieel 

beperktere bevoegdheden heeft dan de Bondsdag. Burkens/Bovend’Eert, ‘De 

Bondsrepubliek Duitsland’, p. 150. Vgl. Laufer & Münch, Das föderative System, p. 146-

147 en Badura, Staatsrecht, p. 577. 
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medebeslissingsrecht heeft over wetten die ‘Zustimmungsgesetze’ zijn en 

bezwaar kan maken tegen ‘Einspruchsgesetze’.
259

  

 Uitgangspunt bij het onderscheid tussen beide is dat een wet een 

Einspruchsgesetz is, tenzij het Grundgesetz specifiek bepaalt dat het een 

Zustimmungsgesetz is.
260

 Bezwaar maken betekent volgens art. 77 GG in eerste 

instantie dat er een ‘bemiddelingscommissie’, bestaande uit Bondsdag- en 

Bondsraadleden, bijeengeroepen moet worden, en in laatste instantie dat de 

Bondsraad een terugzendrecht heeft.
261

 Lid 4 van art. 77 bepaalt verder dat als 

de Bondsraad een voorstel met tweederdemeerderheid afwijst (lees: terugzendt), 

het door de Bondsdag slechts nog kan worden aangenomen met diezelfde 

meerderheid. Afhankelijk van de populariteit van het voorstel in zowel 

Bondsdag als Bondsraad, heeft de Bondsraad bij dit type wetgeving dus slechts 

de bevoegdheid besluitvorming te vertragen, of een sterke 

onderhandelingspositie en een wezenlijk inspraakrecht. Bij toestemmingswetten 

ligt dat wezenlijk anders, omdat die zonder positief besluit van de Bondsraad 

niet tot stand kunnen komen. Daarbij is de Bondsdag dan ook uiteindelijk 

afhankelijk van de politieke opvattingen van de Bondsraad.
262

 

 Over de juiste invulling van het bondsstaatprincipe en met name het 

functioneren van de Bondsraad bestaat in Duitsland al decennia lang discussie. 

Met de name de unificerende werking ervan, de afnemende invloed van zowel 

de Landsparlementen als de Bondsdag en de versterkende werking die de 

‘Europeanisering’ van het recht überhaupt daarop had, zorgden ervoor dat er, 

met name sinds de jaren 1990, gepleit werd voor een politieke ontvlechting en 

‘refederalisering’.
263

 De term Politikverflechtung drukt met name uit dat de 

Bond en de Landen in zulke mate op elkaar aangewezen zijn geraakt, dat hun 

zelfstandigheid sterk verminderd zou zijn. Dat werd als problematisch gezien 

omdat de leden van de Bondsraad die geestverwanten van de Bondsdagoppositie 

waren, de bevoegdheden van de Bondsraad vaak gebruikten om het debat dat al 

in de Bondsdag had plaatsgehad, nog eens dunnetjes over te doen.
264

 Een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

259  Eenzelfde indeling bestaat krachtens art. 80 lid 2 GG ook ten aanzien van veel lagere 

regelgeving. 
260  Badura, Staatsrecht, p. 658. De categorie toestemmingswetten omvat met name wetten 

die de bestuurlijke bevoegdheidsverdeling tussen Bond en Landen raken en financiële 

wetgeving. Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 151. 
261  Vgl. Degenhart, Staatsrecht I, p. 82 e.v. 
262  Burkens/Bovend’Eert, ‘De Bondsrepubliek Duitsland’, p. 151. 
263  Zie hierover uitgebreid Hrbek, ‘The Reform of German Federalism’. Böckenförde legt 

uit dat de invloed van de verschillende parlementen afneemt doordat compromissen zo 

moeilijk te bereiken zijn dat als de verschillende regeringen er onderling uit zijn, er voor 

de parlement nauwelijks nog ruimte is voor aanpassing van het compromis. Het is in dit 

verband dat hij de term ‘regeringenbondsstaat’ (en ook ‘ontparlementarisering’) gebruikt. 

Böckenförde, Staat, Nation, Europa, p. 183-192. 
264  Böckenförde, Staat, Nation, Europa, p. 198-209. Vgl. Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht 

op naleving van Europese regelgeving’, p. 267. 
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belangrijk onderdeel van de politieke ontvlechting die de Föderalismusreform I 

moest bewerkstelligen, was dan ook de (drastische) afname van het aantal 

toestemmingswetten.
265

 Vooralsnog lijkt het erop dat in elk geval dat doel 

behaald is.
266

 

 

5. Beschouwing 

De Duitse combinatie van volkssoevereiniteit en federalisme wordt treffend 

weergegeven met de termen ‘unitair federalisme’ en ‘coöperatief federalisme’. 

Deze concepten lijken uiteindelijk nog het meest op een ‘anderhalve staat’: er is 

niet zozeer sprake van twee overheidsniveaus, die ieder door middel van hun 

eigen soevereine volk hun bevoegdheden legitimeren, maar juist van één 

principiële eenheid, waarbinnen de Landen hun eigen bevoegdheden autonoom 

legitimeren. Anders gezegd legitimeert het soevereine Duitse volk principieel 

het Duitse overheidsgezag, terwijl de Landen een zekere Verfassungsautonomie 

hebben om de Grundentscheidung van dat volk (het Grundgesetz), binnen de 

grenzen van het Homogenitätsprinzip, aan te vullen.  

 De BRD is dus principieel een eenheid, zoals ook een op volkssoevereiniteit 

gebaseerde eenheidsstaat dat is, terwijl een onderdeel van de fundamentele 

beslissing van het Duitse volk ook is dat het ruimte wenst te laten voor de 

eigenheid van verschillende deelgroepen die binnen het volk leven. De 

deelvolkeren mogen zichzelf immers, binnen de grenzen die het GG daaraan 

stelt, een grondwet met bijpassende rechtsorde en organen geven. Ze zijn 

daarmee niet soeverein geworden, maar ze mogen zich wel gedragen alsof ze dat 

zijn. Bij de vaststelling van de ‘eigen’ rechtsorde zijn ze immers, in tegenstelling 

tot het Duitse volk als het zijn verfassungsgebende Gewalt (zijn soevereiniteit 

over de rechtsorde) uitoefent, niet juridisch ongebonden, terwijl ze wel mogen 

gelden als auteur van hun rechtsorde. 

  De constitutionele autonomie van de Landen wordt onder meer beschermd 

door de inspraak die ze via de Bondsraad hebben bij grondwetswijziging. Over 

de eisen die het Grundgesetz aan hun rechtsordes stelt, beslissen de Landen dus 

zelf mee. Een tweede bescherming wordt geboden doordat de federale indeling 

van Duitsland als zodanig tot de onwijzigbare bepalingen van het Grundgesetz 

behoort. Een omvorming van de BRD in een (gedecentraliseerde) eenheidsstaat 

mag alleen door het Duitse volk zelf worden voltrokken. Behoudens een nieuwe 

soevereine daad door het Duitse volk, is het federalisme dus een verplicht 

onderdeel van het Duitse staatsrecht. Ook de federale organisatie van de BRD 

volgt dit patroon, waarin de Bond de hoofdlijnen bepaalt en de Landen hun 

plaats binnen die hoofdlijnen vinden. De Landen zijn immers vooral 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

265  Hrbek, ‘The Reform of German Federalism’, p. 237. 
266  Reestman & Bosdriesz, ‘Toezicht op naleving van Europese regelgeving’, p. 268. 
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uitvoeringsinstantie van de Bond doordat zij zijn belast met de uitvoering van 

Bondswetgeving. Ze hebben nauwelijks ‘eigen’ beleidsterreinen. Aan de andere 

kant hebben de Landen in de totstandkoming van veel Bondswetgeving wel een 

belangrijke stem. De Bondsraad heeft immers nog altijd een stevig inspraakrecht 

in wetgeving en is op onderdelen zelfs bevoegd de door ‘de wetgever’ gewilde 

wetten definitief af te wijzen.  

 De beste beschrijving van het Duitse federale model lijkt dus te zijn dat de 

politieke existentie van de Bond en de Landen daarin ineengevlochten zijn, 

waarbij het ‘nationale element’ het grootste gewicht in de schaal legt. 

Doorslaggevend is steeds dat allen Duitser zijn, terwijl aan de eisen van art. 20 

GG deels wordt voldaan door middel van de deelstaatgrondwetten. Böckenförde 

heeft dan ook een punt waar hij stelt dat het nationale volk en de Landvolkeren 

niet zozeer tegenover elkaar moeten worden beschouwd, maar zij vooral gezien 

moeten worden in termen van vervlechting: de Landvolkeren zijn vooral een 

deel van het Duitse volk als geheel en de Beierse politieke identiteit is dus niet 

wezenlijk een andere dan de Duitse. Het Bundesverfassungsgericht heeft het in 

het verleden nog scherper gesteld door sterk de indruk te wekken dat het meent 

dat gemeenteraden en Landsparlementen door (delen van) het Duitse volk 

worden gekozen.
267

 

 Ook in het Duitse schema van representatie en horizontale 

machtenscheiding kan hiervan een reflectie worden teruggevonden. De 

Bondsdag wordt immers op basis van (binnen het stelsel van personalisierte 

Verhältniswahl) zo strikt mogelijke stemgelijkheid gekozen door het gehele 

Duitse volk, terwijl het dat volk als nationale eenheid representeert. Conceptueel 

is het de ‘politieke motor’ van het politieke bestel, aangezien het is belast met 

het vaststellen van de volkswil en met het in politieke daden (doen) omzetten 

daarvan. In de Duitse democratieopvatting moet het volk dat soeverein over de 

rechtsorde is dat immers ook in de rechtsorde zijn, terwijl iedere Duitser in 

beginsel een gelijk grundrechtsgleiches Recht toekomt om door middel van de 

verkiezingen daadwerkelijk zijn leefomstandigheden te beïnvloeden. Op papier 

is het parlement dan ook de wetgever en benoemt en ontslaat het materieel de 

Bondskanselier, en daarmee de Bondsregering, naar welgevallen.  

 Maar papier is geduldig. De positie van de Bondsraad zorgt er immers voor 

dat de Landen wel degelijk invloed hebben op de federale politieke 

wilsvorming. Bondswetten zijn wellicht conceptueel het product van de wil van 

het Duitse volk, dit betekent niet dat de Landen er geen zeggenschap over 

hebben. Het coöperatieve federalisme, dat hierboven tot de anderhalve-

staatgedachte leidde, heeft dus ook, en misschien wel zelfs vooral, zijn 

repercussies op de politieke representatie op het federale niveau. Niet in de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

267  Het stelde dat waar art. 28 lid, tweede zin GG luidt: ‘In den Ländern, Kreisen und 

Gemeinden muß das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, 

freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist’, het woord ‘volk’ dezelfde 

betekenis heeft als in art. 20 lid 2 GG. BVerfGE 85, 37 (50) (Auslanderwahlrecht I). 
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Bondsdag, maar wel ten aanzien van wat dat parlement zoal vermag. De Duitse 

Bondsraadconstructie leidt niet tot ‘gemengde wilsvorming’ maar wel tot een 

beperkte geldingsmacht van de volkswil. Dat wil zeggen, de Bondsdag is niet 

omnipotent maar wel als enige bevoegd de volkswil vast te stellen. De 

Bondsraad geldt daarentegen (slechts) als vertegenwoordiger van de Landen, 

maar kan federale wetgeving wel vaak blokkeren. Federale wilsvorming lijkt de 

nationale wilsvorming dus aan te vullen of soms van geldingsmacht te 

ontnemen. De mate waarin de nationale volkswil door de Bondsdag tot recht 

wordt verheven, wordt daarmee principieel beperkt door federale wilsvorming 

namens de Landen. 

 Dat hier toch geen doorbreking plaatsvindt van de soevereiniteit van het 

Duitse volk, lijkt er onder andere mee te maken te hebben dat ook de 

Landsvolkeren uiteindelijk bestaan uit Duitsers. Het volk wordt dus niet door 

‘vreemde elementen’ beperkt in zijn vrijheid, maar wordt onderworpen aan extra 

procedurevoorschriften en wezenlijk ‘interne’ inspraakrechten. Federalisme 

wordt in Duitsland niet voor niets primair gezien als verticale vorm van 

machtenscheiding. Zoals het Rechtsstaatsprinzip horizontale checks and 

balances stelt, stelt ook het Bundesstaatsprinzip eisen aan de wijze waarop het 

Duitse volk zichzelf regeert. 

 Beide principes vallen uiteindelijk echter niet samen. Het gaat bij de 

Bondsraad immers niet om inspraak van organen die uiteindelijk zelf ook 

berusten op (een product van) de nationale algemene wil, maar om inspraak van 

organen die principieel berusten op de wil(len) van de Landen. Hier komt 

daarom de vraag op of het Duitse volk zichzelf wel echt regeert, als het 

parlement dat zijn wil vertegenwoordigt uiteindelijk niet altijd 

doorzettingsmacht heeft. Is een kenmerk van federalisme misschien dat er niet 

één soeverein is die zichzelf regeert door middel van representatie van zijn wil, 

maar dat er sprake is van co-regering door een nationale en een federale wil? In 

dat geval lijken federalisme en volkssoevereiniteit inherent op zeer gespannen 

voet met elkaar te staan omdat volkssoevereiniteit de doorzettingsmacht van het 

volk lijkt te eisen.  

 De Duitse doctrine kan altijd nog terugvallen op de gedachte dat het hier 

gaat om vrijwillige zelfbeperking door het volk, terwijl dat wel volledig 

soeverein de constitutie heeft vastgesteld. De mate waarin de Landen inspraak 

hebben op het Bondsniveau is dus door het volk zelf vastgesteld. Nadeel van 

deze redenering is echter dat die alleen de soevereiniteit van het volk over de 

rechtsorde garandeert en niet van toepassing is op de soevereiniteit van het volk 

in de rechtsorde. Uiteindelijk lijkt het argument dat men allen Duitser is dus de 

doorslag te geven, omdat hiermee de wilsvorming in de Landen ook Duitse 

wilsvorming is. Omdat deze vragen zonder meer nadere studie verdienen 

worden ze in het volgende (positiefrechtelijke) hoofdstuk in het achterhoofd 

gehouden, terwijl de conceptueel-theoretische verhouding tussen 

volkssoevereiniteit en federalisme zeer uitgebreid aan de orde komt in hoofdstuk 

6. 
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 Voor nu kan worden vastgesteld dat de notie dat de soeverein over de 

rechtsorde dat ook in de rechtsorde moet zijn, moeilijk ten volle volgehouden 

lijkt te kunnen worden in een bondsstaat. Het zou daarom kunnen dat deze 

theorie geschikter is voor eenheidsstaten. Hoe dan ook roept de federale 

dimensie dus de vraag op het volk zichzelf wel echt regeert. Bovendien roept die 

dimensie de vraag op of er wel echt in zo sterke mate sprake is van politieke 

eenheid als de Duitse opvatting over volkssoevereiniteit suggereert. Beide 

vragen verdienen het nader uitgezocht worden, aangezien (con)federale 

verhoudingen zeer relevant lijken te zijn voor de vertegenwoordigende positie 

van het Europees Parlement, terwijl ook de vraag naar de betekenis van politieke 

eenheid in dat verband uitermate relevant is. 

 



 

 

 

 



 

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.  
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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. 
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 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL II 



 

 

 

 

 



 

Hoofdstuk 5 

Parlement en volkssoevereiniteit 

 

1. Inleiding 

In deel I van dit onderzoek is onderzocht hoe het concept volkssoevereiniteit 

functioneert in de EU, BRD en de VS. Bekeken is welke eisen het concept 

volgens het Duitse en Amerikaanse rechtsstelsel stelt aan de rechtsorde en aan 

de positie van het federale parlement. Vervolgens is bezien in hoeverre de EU 

aan die eisen voldoet en wat hieruit afgeleid kan worden over de 

vertegenwoordigende positie van het Europees Parlement. Daarbij is met name 

de voorlopige conclusie ontwikkeld dat het EP de vertegenwoordiger is van de 

gemeenschap van Unievolkeren. Deze gemeenschap zou weliswaar niet 

soeverein over de Europese rechtsorde zijn, maar zou in de toekomst misschien 

wel kunnen functioneren als soeverein in de rechtsorde. Als het EP meer 

politieke zeggenschap zou krijgen in de EU, en het nog meer zou gaan lijken op 

bijvoorbeeld de Bondsdag, zou het wellicht de Unie ten volle democratisch 

kunnen legitimeren, terwijl de lidstaten de constituante(n) van de Unie zouden 

blijven. Vereist lijkt dan bijvoorbeeld wel te zijn dat de Europese executieve zou 

voortkomen uit Europese verkiezingen en die daadwerkelijk bepalend zouden 

zijn voor de belangrijkste door de EU te nemen initiatieven. 

 De vraag is evenwel open gebleven hoe ‘generaliseerbaar’ deze conclusies 

zijn. Niet gezegd is immers dat Duitse en Amerikaanse opvattingen over 

volkssoevereiniteit ook in hun algemeenheid gelden of maatgevend zijn voor de 

Europese Unie.
1
 Het is denkbaar dat andere opvattingen over volkssoevereiniteit 

uiteindelijk meer voor de hand liggen dan de in deel I onderzochte. In dit tweede 

deel van het onderzoek worden daarom juridische relaties tussen 

volkssoevereiniteit, volksvertegenwoordiging en (con)federalisme vanuit een 

conceptueel-theoretische invalshoek onderzocht. Het belangrijkste doel daarvan 

is te bezien in hoeverre de conclusies die in deel I naar voren komen, ook 

algemeen-theoretisch houdbaar zijn. Hoewel ‘het’ volkssoevereiniteitsconcept 

niet bestaat, wordt onderzocht in hoeverre de Duitse en Amerikaanse concepten 

door de rechtsfilosofische literatuur erover worden gesteund of afgewezen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1  De Duitse opvattingen over volkssoevereiniteit zijn volgens het BVerfG tot op zekere 

hoogte maatgevend voor de EU vanwege het Grundgesetz. Zelfs dat hof vindt blijkens 

zijn Lissabon-Urteil evenwel niet dat de Unie gemodelleerd zou moeten worden naar een 

bondsstaat. Zie bijvoorbeeld 2 BvE 2/08 van 30 juni 2009 (Lissabon), r.o. 227. Vgl. 

Duchateau & Hulstijn, ‘Waartoe is het EP op aarde?’, p. 100-101. 
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 Concreet is in dit hoofdstuk de theoretische verhouding tussen het 

soevereine volk en de rechtsorde aan de orde. De belangrijkste vragen die 

worden onderzocht zijn wat in theoretische zin eigenlijk een volk is, of het een 

algemene eis van volkssoevereiniteit is dat al het overheidsgezag terug te voeren 

moet zijn op het volk en of volkssoevereiniteit in zijn algemeenheid meebrengt 

dat het volk te allen tijde ‘bevoegd’ is zichzelf een nieuwe rechtsorde te geven.
2
 

Verder staat de vraag centraal wat ‘binnen de staat’ of ‘in’ de rechtsorde precies 

de verhouding tussen het volk en het parlement is. Het gaat daarbij vooral om de 

vraag wat volksvertegenwoordiging of representatie in juridische zin betekent en 

welke eisen daaruit voortvloeien voor een overheid en haar parlement.  

 Het gaat bij deze vragen vooral om de voorwaarden, keuzes en 

consequenties, die volgens de rechtsfilosofische literatuur verbonden zijn aan de 

te staven conclusies. Voorlopig is bijvoorbeeld geconcludeerd dat er volgens de 

Unieverdragen een gemeenschap van Unievolkeren bestaat, die als zodanig 

vertegenwoordigd wordt. Niet duidelijk is evenwel geworden hoe het zo 

gekomen is dat die gemeenschap bestaat. Ze lijkt bijvoorbeeld nog nooit als 

zodanig constituerend gehandeld te hebben. Een vraag is dus wat het precies 

betekent ‘volk’ te zijn en hoe een dergelijke entiteit tot stand komt. Moet het 

daarvoor zelf gehandeld hebben? En is een volk meer geschikt als democratisch 

legitimatiesubject dan een amorfe massa van (Unie)burgers? In dit hoofdstuk en 

het volgende wordt de juridische relatie tussen volkssoevereiniteit, 

volksvertegenwoordiging en (con)federalisme vanuit conceptueel-theoretisch 

perspectief onderzocht. Het handelt over de eisen die het concept 

volkssoevereiniteit stelt aan een op dat concept gebaseerd parlement. Het 

volgende hoofdstuk beziet die relatie in het licht van (con)federalisme. Omdat 

de Europese Unie geen Europees volk kent, heeft het Parlement te maken met 

meerdere volkeren. Hoofdstuk 6 onderzoekt de gevolgen die daaraan verbonden 

zijn voor de positie van een op volkssoevereiniteit gebaseerd parlement. De 

bedoeling van dit alles is uiteraard om de eisen te achterhalen die aan het 

Europees Parlement gesteld moeten worden als uitgegaan wordt van 

volkssoevereiniteit. 

 Complicerend is in dit verband dat concepten die in verschillende 

rechtsordes gebruikt worden, zoals volkssoevereiniteit, uiteraard niet 

vastomlijnd zijn. Zeer velen hebben erover gedacht en geschreven, zodat ‘het’ 

concept volkssoevereiniteit niet bestaat.
3
 Wel kan een zekere evolutie in het 

denken over staat en soevereiniteit worden ontdekt. Er lijkt een ‘traditie’ te zijn 

in het denken over volkssoevereiniteit, waarin verschillende schrijvers vanuit 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2  ‘Bevoegd’ staat hierbij tussen aanhalingstekens omdat het maar de vraag is of er buiten 

de rechtsorde überhaupt recht, en daarmee ook zoiets als bevoegdheid bestaat. 
3  Barents’ opmerking dat men ‘[a]l bij een vluchtige kennisneming van maar een klein deel 

van de onoverzienbare literatuur over het onderwerp soevereiniteit (…) het risico [loopt] 

door wanhoop te worden overmeesterd’ is bepaald niet onterecht. Barents, De 

communautaire rechtsorde, p. 69. 
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vergelijkbare vooronderstellingen tot vergelijkbare, zij het steeds verder 

ontwikkelde, conclusies komen. Dit hoofdstuk gaat op zoek naar die evolutie en 

de genoemde constanten en poogt op basis daarvan een 

volkssoevereiniteitsconcept te (re)construeren dat kan bogen op de theorieën van 

de meest gezaghebbende schrijvers erover.
4
 

  

2. Het ontstaan van het moderne soevereiniteitsconcept 

2.1 Bodin 

Als grondlegger van het moderne soevereiniteitsconcept wordt doorgaans Jean 

Bodin (1529-1596) aangewezen. In een tijd waarin het overheidsgezag 

doorgaans werd gebaseerd op het natuurrecht, de goddelijke orde of afspraken 

tussen de vorst en de standen, introduceerde hij ‘een [nieuw] abstract en 

juridisch operationeel soevereiniteitsbegrip’ dat de vorst niet beschouwde als 

rechtssubject maar als bron van het recht.
5
 De historische reden voor deze 

ommezwaai wordt voor een belangrijk deel gevonden in de gebeurtenissen van 

de Bartholomeusnacht (1572) in Frankrijk. De Franse absolute vorstenstaat 

plaatste zich reeds enige tijd niet langer onder het gezag van de paus of het 

Heilige Roomse Rijk, en had in die zin gebroken met de klassieke staatsleer die 

uitging van de eenheid van de christelijke wereld. Toen de calvinisten en de 

katholieken hun gehoorzaamheid aan de vorst in tegengestelde zin afhankelijk 

stelden van zijn kerkelijke trouw, bleek hoe kwetsbaar de (theoretische) 

legitimiteit, en daarmee het gezag van de vorst was geworden.
6
 Omdat Bodin 

daarop een theorie introduceerde die de verplichting tot gehoorzaamheid aan de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4  Dat de selectie van schrijvers daarbij enigszins arbitrair blijft kan niet ontkend, maar ook 

niet voorkomen worden. Aangesloten is daarom vooral bij de selectie van diegenen die 

van het onderwerp een bijzondere studie hebben gemaakt, zoals (in chronologische 

volgorde) Merriam, The Theory of Sovereignty, Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Pitkin, 

The concept of representation, Van der Tang, Grondwetsbegrip en grondwetsidee, 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine en Greber, Grundlagen des Bundesstaates. 

Dat het volkssoevereiniteitsconcept dat hiermee ontwikkeld wordt uiteindelijk voor 

rekening van de schrijver dezes komt, is in hoofdstuk 1, paragraaf 3.3 uitvoeriger 

uitgewerkt. Voor recente beschouwingen over soevereiniteit, zie verder Walker, 

Sovereignty in Transition, Grimm, Souveränität en Barents, De communautaire 

rechtsorde, p. 67-117. Voor de betekenis van soevereiniteit voor de Europese Unie, zie 

met name deze bronnen en hoofdstuk 7.  
5  G.F.M. van der Tang, ‘Soevereiniteit’, in: P.W.C. Akkermans e.a., Algemene Begrippen 

van Staatsrecht, deel I, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1985, p. 91. Zie voor de 

gedachtevorming over staat en recht voor Bodin onder andere Jellinek, Allgemeine 

Staatslehre, p. 435-441 en Van der Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 3-16. 
6  Van der Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 16.  
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vorst losmaakte van God, de paus en de instemming van de onderdanen, moet 

zijn soevereiniteitsconcept vooral worden begrepen als een poging het 

vorstengezag ‘grondslagneutraal’ te legitimeren.
7
 

 Soevereiniteit is volgens Bodin het absolute en eeuwigdurende gezag van 

een staat.
8
 Daarmee zijn de belangrijkste kenmerken van het concept meteen 

gegeven. Het gezag is met de staat gegeven, is ongelimiteerd in tijd, is 

onvervreemdbaar en is bovendien ondeelbaar, omdat er niet twee absolute 

bronnen van gezag gelijktijdig op een gegeven territorium betrekking kunnen 

hebben. De drager van de soevereiniteit is volgens Bodin degene die, behalve 

God, niets of niemand boven zich erkent. Dat kan volgens hem een vorst, een 

aristocratisch college of een volksvergadering zijn.
9
 Dat het gezag (in beginsel) 

vrij is van juridische beperkingen blijkt bovendien uit Bodins definitie van 

‘wet’: ‘het bevel van een soeverein die zijn soevereine bevoegdheid gebruikt’.
10

 

De soeverein is dus niet ‘slechts’ ongebonden aan de wetten, hij is er zelfs de 

bron van. Het recht is volgens Bodin precies verbindend omdat en zolang de 

soeverein beslist dat dat zo is. 

 Bodins theorie is duidelijk in staat uit te leggen dat door de vorst vastgesteld 

recht in absolute zin geldt, ongeacht de mening van anderen daarover. Hij is er 

dan ook in geslaagd een theorie te ontwerpen die in beginsel stabiliteit kon 

brengen in het Frankrijk van zijn tijd. Zijn concept sloot goed aan bij de 

feitelijke stand van de staatsontwikkeling en beantwoordde aan de noodzaak van 

een sterker centraal gezag.
11

 Het bood de grondslag voor de zeventiende- en 

achttiende-eeuwse Franse absolute vorstenstaat die zich zowel intern als extern 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7  Jellinek, Allgemeine Staatslehre, p. 440-454; Barents, De communautaire rechtsorde, p. 

73. Vgl. J. Bodin/J.H. Franklin, On Sovereignty. Four Chapters from The Six Books of 

the Commonwealth, Cambridge: Cambridge University Press, 1992 (Vier hoofdstukken 

uit Six Livres de la République 1576, vertaald door J.H. Franklin), p. 23. Hoofdstuk 5 en 

6 gaan uitgebreid in op de theorieën van verschillende schrijvers, die vaak in specifieke 

werken van die schrijvers uitgewerkt zijn. 
8  Bodin/Franklin, On Sovereignty, p. 1, p. 8, p. 23 en p. 45; Merriam, The Theory of 

Sovereignty, p. 14-15. Zie ook Van der Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 

16-17. 
9  Bodin/Franklin, On Sovereignty, p. 2-13. Zie ook p. 89-90. Vgl. Van der Pot/Elzinga, 

Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 17; Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 16. 
10  Bodin/Franklin, On Sovereignty, p. 38 (vertaald door mij, MD). Zie ook p. 11, p. 12 en p. 

15. Vgl. Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 14. De soeverein heeft volgens Bodin 

niet een helemaal onbeperkte bevoegdheid, aangezien hij wel onderworpen is aan het 

natuurrecht en de goddelijke wetten. Zie bv. Bodin/Franklin, On Sovereignty, p. 31-32. 

Hij lijkt evenwel te menen dat alleen de soeverein erover gaat of hij zich heeft gehouden 

aan die wetten (vgl. p. 11 en p. 15). In de literatuur over Bodin wordt dan ook wel 

opgemerkt dat die wetten uiteindelijk slechts het geweten van de soeverein binden. Zie 

bv. Van der Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 17 en Merriam, The Theory 

of Sovereignty, p. 15-16. 
11  Resp. Duchateau & Van Rossem, ‘Soevereiniteit’, p. 36 en Barents, De communautaire 

rechtsorde, p. 71. 



HOOFDSTUK 5  217 

 

geen beperkingen liet opleggen.
12

 Als algemene legitimatietheorie was zijn werk 

op de langere termijn evenwel ongeschikt, omdat hij het probleem van de 

verbindendheid van het recht in feite niet oploste, maar slechts verplaatste. 

Omdat hij de verkrijging van de soevereiniteit geheel had losgekoppeld van 

instemming van wie dan ook, kon hij de herkomst ervan niet verklaren. 

Uiteindelijk is zijn theorie daarom meer een juridische stelling dan een 

verklarende politieke theorie.
13

  

 

3. Het ontstaan van een democratisch soevereiniteitsconcept 

3.1 Hobbes 

De nadere onderbouwing van het absolute vorstengezag zou door Thomas 

Hobbes (1588-1679) worden geleverd. Die hanteerde weliswaar niet zozeer 

Bodins soevereiniteitsconcept, maar droeg wel bij aan de ontwikkeling ervan 

doordat hij het op de vrije wil van rationele mensen gebaseerde maatschappelijk 

verdrag ‘uitvond’.
14

 Dat verdrag was qua mensbeeld revolutionair en zou later 

zeer toepasbaar op het volkssoevereiniteitsconcept blijken te zijn. Daarmee 

introduceerde hij een constructie die paradoxaal genoeg tegelijkertijd het 

absolutisme theoretisch versterkte en een belangrijke theoretische bouwsteen 

leverde voor het democratische soevereiniteitsconcept van latere denkers.
15

 

Deze twee uitersten lijken op het eerste oog fundamenteel onverenigbaar, maar 

worden door Hobbes op een logische wijze gecombineerd. Het instrument dat 

hij daarvoor gebruikt is zijn tweede grote staatstheoretische vernieuwing: 

representatie. Zijn ideeën hierover zijn dan ook zeker zo vernieuwend en 

belangwekkend als zijn ideeën over het maatschappelijk verdrag.
16

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12  Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 16.  
13  Voor de kritiek van Bodins voornaamste politieke tegenstanders, de monarchomachen, 

zie Van der Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 16-18, Merriam, The Theory 

of Sovereignty, p. 17-19 en Jellinek, Allgemeine Staatslehre, p. 458. 
14  De gedachte van het maatschappelijk verdrag als zodanig was weliswaar niet nieuw, 

maar wel de invulling die Hobbes eraan gaf. 
15  Merriam stelt zelfs dat Hobbes ‘the most complete argument for absolutism that had yet 

been made’ heeft geschreven. Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 24. Constant 

noemt Hobbes ‘the man who has most intelligently reduced despotism to a system’. B. 

Constant/B. Fontana, ‘Principles of politics applicable to all representative governments’ 

(Principes de politique 1815, vertaald door B. Fontana), in: ‘The policital writings of 

Benjamin Constant’, Cambridge University Press, 1988, p. 178. 
16  Pitkin, The concept of representation, p. 14 en p. 29. 
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 Uitgangpunt van Hobbes’ theorie is de mens die, door zijn wil en zijn 

driften gedreven, niet van nature in staat is vreedzaam samen te leven.
17

 Deze 

mens leeft voorafgaand aan de oprichting van de staat, in ieder geval theoretisch 

gezien, in de natuurtoestand, die zich kenmerkt door de afwezigheid van recht 

en door een overmaat aan geweld. Omdat hij in deze oorlogstoestand slechts 

zeker is van een kort leven, en de staat de enige manier is om te ontsnappen aan 

het geweld, geeft zijn rede hem in dat hij uit de natuurtoestand moet treden. Dit 

doet hij door met allen een maatschappelijk verdrag te sluiten dat gebaseerd is 

op hun onderlinge gelijkheid. In dat verdrag wordt een ‘soeverein’ (een vorst of 

college) aangesteld, die allen in ruil voor (nagenoeg) absolute gehoorzaamheid 

bescherming moet bieden.
18

 De grondslag voor het vorstengezag is volgens 

Hobbes dus de (fictieve) instemming van zijn onderdanen met dat gezag. 

 Deze instemming ziet echter niet alleen op het aan de macht komen en 

blijven van de soeverein, maar ook op iedere individuele (rechts)handeling van 

deze gezagsdrager. In het maatschappelijk verdrag wordt namelijk niet alleen 

afgesproken dat allen feitelijk de wetten zullen naleven, maar ook dat de 

soeverein hen zal representeren door voor hen te ‘willen’.
19

 De enige manier 

waarop mensen een staat zouden kunnen vormen zou door middel van 

overdracht van hun zelfbeschikkingsrecht aan één persoon of college zijn. 

Daarom houdt het maatschappelijk verdrag van Hobbes onder meer in dat allen 

zich tot ‘medeauteur’ van alle toekomstige overheidsdaden maken, zodat zij zich 

niet met reden tegen die daden kunnen verzetten.
20

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

17  T. Hobbes/R. Tuck, ‘The Leviathan or The Matter, Forme & Power of a Common-

Wealth Ecclesiastical and Civill’, in: R. Tuck (red.), Hobbes. Leviathan, Cambridge: 

Cambridge University Press 1996, p. 87-89 en p. 91. Dit mensbeeld was voor die tijd 

revolutionair omdat Hobbes daarmee brak met het middeleeuwse mensbeeld, dat sterk 

godsdienstig geïnspireerd was. Het was wel zeer begrijpelijk, aangezien Hobbes leefde in 

een tijd die werd gekenmerkt door verscheurende godsdienstconflicten. Van der 

Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 19 en p. 22.  
18  Hobbes/Tuck, ‘The Leviathan’, p. 89-93 en p. 117-121. Gehoorzaamheid en bescherming 

zijn bij deze ‘ruil’ over en weer elkaars grondslag. Als een van beide partijen (vorst of 

onderdaan) zich niet houdt aan zijn verplichtingen, vervalt volgens Hobbes het contract 

en treedt de natuurtoestand tussen hen beiden weer in. Hierin kan een (conditioneel) recht 

op verzet tegen de staat worden gezien. Aangezien gebruikmaking daarvan echter 

enerzijds onrechtmatig is, maar anderzijds de natuurtoestand (waarin geen recht is) doet 

herleven, is het juister te spreken van de erkenning van de feitelijke mogelijkheid tot 

verzet. Van der Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 21-22. Vgl. 

Hobbes/Tuck, ‘The Leviathan’, p. 123, p. 216 en p. 230. Zie ook p. 98 en p. 100. 
19  Hobbes/Tuck, ‘The Leviathan’, p. 120-121; Pitkin, The concept of representation, p. 32. 
20  Hobbes/Tuck, ‘The Leviathan’, p. 120-121, H. Kurz, Volkssouveränität und 

Volksrepräsentation, Keulen, Berlijn, Bonn en München: Carl Heymanns Verlag 1965, 

p. 265, Pitkin, The concept of representation, p. 30 en H. Hoffmann, Repräsentation. 

Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, Berlijn: 

Duncker & Humblot 1974, p. 387. Over de vraag of het overheidsgezag helemaal 

onbegrensd is en de vorst dus alles namens zijn onderdanen mag willen bestaat 

onenigheid. Merriam en Pitkin menen dat het vorstelijk gezag bij Hobbes helemaal geen 
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 Volgens Pitkin betekent dit dat ze voortaan theoretisch zelfs niet meer 

kunnen vinden dat hun onrecht wordt aangedaan, ook al wordt hun bijvoorbeeld 

een zeer zware straf opgelegd voor een zeer licht vergrijp.
21

 Hoogers ziet dit 

echter anders en lijkt te menen dat er veeleer sprake is van een juridische 

toerekeningsconstructie. Hobbes stelt volgens hem niet dat allen voortaan 

moeten geloven dat de soeverein het bij het juiste einde heeft. Het zou er juist 

niet toe doen wat ze geloven.
22

 Dat allen medeauteur zijn van de handelingen 

van de soeverein en dat hij hen op die manier representeert zou dan vooral 

betekenen dat de soeverein namens allen verbindend mag vaststellen wat er te 

gelden heeft, ook al gelooft verder niemand in de juistheid ervan. De in dit 

verband beroemd geworden uitspraak ‘auctoritas, non veritas facit legem’ zou 

dan ook vooral betekenen dat het gezag van de soeverein hem bevoegd maakt 

tot vaststelling van de wetten en niet zijn (morele) gelijk of superioriteit.
23

 

 Wat hier verder ook van zij, een belangrijk inzicht van Hobbes is in ieder 

geval dat hij het construct representatie gebruikt om een veelheid van willen te 

reduceren tot één gemeenschapswil.
24

 De soeverein representeert volgens 

Hobbes in eerste instantie de gemeenschap, de Commonwealth, en pas daarna de 

verschillende individuen. De soeverein is daarmee in zekere zin het volk, omdat 

de door hem geuite wil wordt geïdentificeerd met zowel de wil van de 

gemeenschap als de wil van allen en er daarnaast geen juridisch relevante 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

beperkingen kent; Hoogers stelt dat bij Hobbes het recht op leven ontstaat, omdat de 

bescherming daarvan de grondslag van het vorstelijk gezag überhaupt is. Resp. Merriam, 

The Theory of Sovereignty, p. 26, Pitkin, The concept of representation, p. 30-32 en Van 

der Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 21-22. 
21  Pitkin, The concept of representation, p. 29-32.  
22  Er zou bij Hobbes zelfs (voor het eerst) sprake zijn van de vrijheid van 

geloofsovertuiging. Van der Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 22. Kurz 

spreekt van ‘fictieve identificatie’. Kurz, Volkssouveränität und Volksrepräsentation, p. 

266. 
23  Opvallend is overigens dat het adagium auctoritas, non veritas facit legem doorgaans als 

nieuw idee van Hobbes wordt gezien terwijl Bodin deze notie in wezen ook al gebruikt. 

Ook zijn (soevereine) vorst heeft immers de bevoegdheid vast te stellen welk recht er 

geldt, terwijl hij daarvoor niet afhankelijk is van een beroep op zijn morele gelijk of 

superioriteit. De reden voor deze perceptie is vermoedelijk dat het Hobbes was die, in 

tegenstelling tot Bodin, de notie vol in de schijnwerpers zette en haar met ‘ijzeren 

consequentie en nuchtere gestrengheid doorvoerde’. Van der Pot/Elzinga, Lange & 

Hoogers, Van der Pot, p. 22-23. Zie ook Hobbes/Tuck, ‘The Leviathan’, p. 185, p. 187, 

p. 189 en p. 191. 
24  Zeer beroemd is in dit verband het citaat: ‘For it is the Unity of the Representer, not of 

the Represented, that maketh the Person One. And it is the Representer that beareth the 

Person, and but one Person: And Unity, cannot otherwise be understood in Multitude.’ 

Hobbes/Tuck, ‘The Leviathan’, p. 114; Kurz, Volkssouveränität und 

Volksrepräsentation, p. 265-266. Zie voor de theoretische constructie van de 

gemeenschapswil bij Hobbes Hoffmann, Repräsentation, p. 387-391. 
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volkswil bestaat.
25

 Dit zou onder andere betekenen dat er maar één representant 

zou kunnen zijn die, door het volk te representeren, de gemeenschapswil 

vaststelt. Een naast de soevereine vorst bestaand parlement moet volgens 

Hobbes worden gezien als een op bevel van de vorst door het volk samengesteld 

orgaan, dat bij hem zijn petities kenbaar maakt en hem, indien hij dat toestaat, 

raad geeft.
26

 Hij is zeker niet tegen zo’n orgaan en er is bij hem zeker ruimte 

voor inspraak. Waar het hem en Bodin vooral om ging was eenheid bij de 

(formele) vaststelling van het recht.
27

  

 Hobbes’ theorie verklaart net als die van Bodin wel wie het overheidsgezag 

mag uitoefenen en waarom, maar niet hoe de staat ingericht moet worden of hoe 

er goede wetten tot stand gebracht kunnen worden.
28

 Zijn theorie neemt dan ook 

als het ware de absolute vorst van Bodin en voorziet die van een 

(meta)juridische grondslag. Opvallend is daarbij dat Hobbes’ herleiding van het 

overheidsgezag tot het volk er niet toe leidt dat ‘zijn’ vorst meer van dat volk 

afhankelijk is dan die van Bodin. Sterker nog, het omgekeerde lijkt eerder het 

geval te zijn. Hobbes’ ideeën over representatie zorgen er immers voor dat de 

onderdanen zeer sterk gebonden zijn aan de handelingen van de vorst, omdat ze 

er zelf medeauteur van zijn. Zijn terugkeer naar de in de middeleeuwen 

gebruikelijke idee van het principiële gezag van het volk heeft dat volk dan ook 

geen sterkere positie ten opzichte van de vorst opgeleverd.
29

 Wel is een 

belangrijk inzicht over de volkswil gewonnen, namelijk dat representatie van het 

volk meebrengt dat een pluriforme wil op de een of andere manier moet en kan 

worden gereduceerd tot één gemeenschappelijke wil. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

25  Hobbes/Tuck, ‘The Leviathan’, p. 120-121 en p. 188; Kurz, Volkssouveränität und 

Volksrepräsentation, p. 266. 
26  Hobbes/Tuck, ‘The Leviathan’, p. 130-133; Hoffmann, Repräsentation, p. 391-392. 
27  Hobbes/Tuck, ‘The Leviathan’, p. 130, p. 184 en p. 190; B. van Roermund. ‘Sovereignty: 

Unpopular and popular’, in: N. Walker (red.), Sovereignty in Transition, Oxford: Hart 

Publishing 2003, p. 37. 
28  Jellinek, Allgemeine Staatslehre, p. 453. Zie ook p. 462-463. Zelfs de vraag wie het 

overheidsgezag mag uitoefenen wordt noch door zowel Bodin, noch Hobbes definitief 

beantwoord, aangezien geen van beide denkers fundamenteel voor een specifieke 

regeringsvorm kiest. Overigens is het zeer wel denkbaar dat Hobbes genoegen nam met 

orde en de auctoritas daarom radicaal los wilde zien van veritas. 
29  Pitkin merkt dan ook niet geheel ten onrechte, op: ‘We read the Leviathan and feel that 

somehow we have been tricked.’ Pitkin, The concept of representation, p. 34 (curs. 

origineel, MD). Hobbes’ theorie werd overigens door vrijwel niemand in zijn tijd 

geaccepteerd. Zelfs niet door de Britse royalisten. Hoffmann, Repräsentation, p. 383. 



HOOFDSTUK 5  221 

 

3.2 Locke 

Een fundamentele verschuiving ten gunste van de positie van het volk vond in 

theoretische zin eerst plaats bij John Locke (1632-1704) en Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778). Zij kunnen gezien worden als de grondleggers van 

respectievelijk de Angelsaksische en de continentale traditie in het denken over 

de legitimatie van het overheidsgezag door het volk.
30

 Verdienstelijk aan 

Locke’s theorie is vooral dat hij de gedachte van de staat als dienaar van zijn 

onderdanen en de rechten van het individu in de schijnwerpers zette. Daarmee 

samenhangend, en voor dit onderzoek misschien belangrijker, heeft zijn theorie 

bovendien sterk bijgedragen aan de zeggenschap van het volk over en in de 

rechtsorde. Locke erkent zelfs een recht op verzet tegen tirannieke uitoefening 

van overheidsgezag.  

 Rousseaus theorie is voornamelijk interessant omdat die de door Locke 

ontwikkelde gedachten radicaal doortrekt en het volk niet alleen ziet als 

legitimator van het overheidsgezag, maar het zelfs de soevereiniteit als zodanig 

toekent.
31

 Hoewel Locke’s limited government en Rousseaus directe democratie 

qua uitwerking zeker niet op elkaar lijken, kan Locke’s theorie daarmee toch in 

zekere zin worden gezien als voorloper van die van Rousseau.  

 Locke gaat, net als Hobbes, uit van de mens en zijn wijze van samenleven in 

de natuurtoestand. Anders dan bij Hobbes is de natuurtoestand bij Locke echter 

een historische periode waarin rationele mensen zich gebonden weten door het 

(goddelijke) natuurrecht. De natuurtoestand is voor Locke in beginsel 

vreedzaam.
32

 Ook deze positieve grondhouding kan volgens Locke echter niet 

voorkomen dat het natuurrecht op den duur geschonden wordt. Het sluiten van 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

30  De Amerikaanse Revolutie is sterk geïnspireerd door de theorie van Locke terwijl de 

Franse Revolutie theoretisch vooral op Rousseau terug te voeren is. Barents, De 

communautaire rechtsorde p. 74. Zie voor de invloed van beide denkers ook Van der 

Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 29 en p. 38 en Merriam, The Theory of 

Sovereignty, p. 30. 
31  Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 33. 
32  In dit verband is het wellicht relevant dat de tijd waarin Locke leefde een stuk 

vreedzamer was dan die van Hobbes. Zelfs de Glorious Revolution van 1688-1689, 

waarvoor Locke zijn theorie in zekere zin schreef, verliep relatief geweldloos. J. 

Locke/P. Laslett, Two Treatises of Government herdrukt, in: P. Laslett (red.), John Locke 

– Two Treatises of Government, Cambridge etc.: Cambridge University Press 1988, o.a. 

p. 269-271, II § 4-7. Zie ook Van der Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 26-

27 en V. McDonald, ‘A Guide to the Interpretation of Locke the Political Theorist’, 

Canadian Journal of Political Science 1973, vol. 6, nr. 4, p. 604. Over de natuurtoestand 

als historische periode, zie o.a. Locke/Laslett, Two Treatises, p. 334-340, II § 101-109.  
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het maatschappelijk verdrag is daarmee ook volgens hem ingegeven door een 

zekere noodzaak tot lijfsbehoud.
33

  

 Locke meent evenwel, anders dan Hobbes, dat de absolute vorstenstaat per 

definitie onverenigbaar is met de gedachte van de legitieme, door mensen 

opgerichte staat. De staat is er volgens hem immers ter bescherming van het 

leven, de vrijheid en de eigendom van zijn burgers.
34

 Mensen leveren zich 

volgens hem niet geheel over aan de staat, maar behouden hun natuurlijke 

rechten voor zover inlevering daarvan niet nodig is voor de ‘common good’.
35

 

De niet-ingeleverde natuurlijke rechten van de mensen vallen daarmee, en dat is 

ook een nieuwe gedachte, principieel buiten het bereik van het gezag van de 

staat zodat die daaraan geen afbreuk kan doen. 

 Het maatschappelijk verdrag leidt er volgens Locke toe dat individuen 

toetreden tot een politieke gemeenschap die als zodanig een eenheid is. Een 

onderdeel van het verdrag is vervolgens dat allen verplicht zijn zich neer te 

leggen bij besluiten van de meerderheid, die zijn genomen namens die eenheid. 

Zonder deze regel zou de gemeenschap volgens Locke namelijk meteen weer 

uiteenvallen.
36

  

 Een van de rechten die het volk zich volgens hem bij het sluiten van het 

maatschappelijk verdrag voorbehoudt is het recht op deelname aan de 

vaststelling van de (hoogste) wetten en de belastingen. Hij gaat er daarbij vanuit 

dat die deelname niet rechtstreeks zal worden uitgeoefend, maar door 

tussenkomst van door hem te kiezen representanten, die tezamen een parlement 

of senaat vormen.
37

 De medevaststelling van wetten en belastingen is naar zijn 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

33  Een andere drijfveer is volgens Locke behoud en de vergroting van vrijheid als zodanig. 

Daartoe zijn volgens hem wetten vereist. Locke/Laslett, Two Treatises, p. 280-282 en p. 

306, II § 19-21 en 58. 
34  Locke/Laslett, Two Treatises, p. 326, p. 330 en p. 363, II § 90, 95 en 142. McDonald 

parafraseert en citeert Locke hier terecht met: ‘And no men could be judged foolish 

enough to consent to the establishment of a form of government in which they 

supposedly “agreed that all of them but one, should be under the restraint of Laws, but 

that he should still retain all the Liberty of the State of Nature, increased with Power, and 

made licentious by Impunity.”’ McDonald, ‘Locke the Political Theorist’, p. 616; 

Locke/Laslett, Two Treatises, p. 328, II § 93. Zie ook p. 615. Zie voor de staat die is 

opgericht ter bescherming van de rechten van zijn burgers verder Merriam, The Theory of 

Sovereignty, p. 30 en Van der Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 27-29. 
35  Wetgeving kan in zijn ogen dan ook niet verder gaan dan nodig is voor de common good. 

Locke/Laslett, Two Treatises, p. 253, II § 131. Vgl. Merriam, The Theory of Sovereignty, 

p. 30. Locke’s maatschappelijke verdrag is daarbij zozeer gericht op de bescherming van 

de rechten en vrijheden van het individu dat hij meent dat iedere burger in beginsel zijn 

instemming ermee zou moeten geven. Uiteindelijk houdt hij die instemming echter al 

snel voor gegeven. Locke/Laslett, Two Treatises, o.a. p. 347-349, II § 119-121. Zie ook 

Van der Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 27-29. 
36  Locke/Laslett, Two Treatises, p. 325 en p. 331-333, II § 89 en 96-98. 
37  Locke/Laslett, Two Treatises, o.a. p. 328-363 en p. 370, II § 140-141 en 154. Locke 

maakt het niet uit hoe het gekozen ‘collective body’ heet. Locke/Laslett, Two Treatises, 
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mening vereist om te garanderen dat het volk zijn principiële vrijheid niet 

verliest. Wetten moeten volgens hem dan ook algemeen zijn en uitsluitend 

gericht zijn op het algemeen belang van het volk, terwijl belasting slechts met 

(indirecte) instemming van het volk mag worden geheven.
38

 De benodigde 

instemming van individuen met het maatschappelijk verdrag leidt er hier dus toe 

dat het volk als geheel dwingende inspraak moet houden met hoe het geregeerd 

wordt.
39

  

 Ook behoudt het volk volgens Locke uiteindelijk de zeggenschap over de 

rechtsorde. Hij meent namelijk dat het in zeer uitzonderlijke gevallen, 

overheidsfunctionarissen ter verantwoording kan roepen. Als de staat 

stelselmatig de rechten van zijn burgers schendt, treedt die volgens hem 

namelijk in een staat van oorlog tegen hen en hebben ze het recht zich bij 

meerderheidsbesluit van de vorst ontdoen.
40

 Naar dit ultimum remedium mag 

niet te licht gegrepen worden omdat zowel de staat als de burgers gebonden zijn 

aan de wetten en aan het maatschappelijk verdrag. In het uiterste geval, waarin 

er sprake is van een stelselmatig en langdurig conflict mag het echter wel en is 

het volgens Locke dus het volk dat aan het langste einde trekt.  

 Het volk is en blijft bij Locke daarmee als collectief het hoogste gezag over 

de statelijke orde, aangezien het in uiterste instantie zelf mag beslissen dat een 

trouweloze vorst het maatschappelijk verdrag geschonden heeft en vervangen 

moet worden.
41

 En ook in minder extreme gevallen meent hij dat het volk 

(mede)zeggenschap over het geldende recht moet hebben. Daarmee leidt het 

maatschappelijk verdrag bij hem dus veel minder dan bij Hobbes tot 

onderschikking aan de overheid, en meer tot de stelling dat het volk altijd een 

zekere zeggenschap over de wetten moet hebben. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

p. 329-330, II § 94; McDonald, ‘Locke the Political Theorist’, p. 611 en p. 616-617 en 

Kurz, Volkssouveränität und Volksrepräsentation, p. 266-268. 
38  Locke/Laslett, Two Treatises, p. 363, II § 142. 
39  Vgl. Locke/Laslett, Two Treatises, p. 373, II § 158. 
40  Locke/Laslett, Two Treatises, p. 370 en p. 412, II § 155 en 222. Zie ook McDonald, 

‘Locke the Political Theorist’, p. 605 en p. 622, Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 

31-32 en Van der Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 28. Het was dit ‘recht’ 

waarvan tijdens de Glorious Revolution gebruik werd gemaakt. Opvallend is uiteraard 

dat ook tijdens die revolutie het volk nooit daadwerkelijk een meerderheidsbesluit tot 

afzetting van de vorst heeft genomen.  
41  Locke/Laslett, Two Treatises, p. 426-428, II § 240-243. Zie ook Van der Pot/Elzinga, 

Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 27-29. 
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3.3 Rousseau 

Een volledig democratisch soevereiniteitsconcept ontstond evenwel eerst bij 

Rousseau.
42

 Hij ging niet ‘slechts’ uit van de theoretisch verkregen instemming 

van burgers met het tamelijk autocratische gezag van de vorst, of de inspraak 

van het volk met door hem vastgestelde wetten. In plaats daarvan stelde hij dat 

de soevereiniteit aan het volk zelf toekomt.
43

 Dit betekende volgens hem niet 

alleen dat het de oorsprong en legitimator van het overheidsgezag is, maar ook 

en vooral dat het dat gezag in beginsel daadwerkelijk zelf moet uitoefenen. Dat 

doet het naar zijn mening principieel als eenheid. Het is niet zomaar een 

verzameling individuen, maar komt als grootheid op zodanige wijze centraal te 

staan dat de gemeenschappelijkheid van groter belang is dan de individuen die 

de samenstellende delen ervan zijn.
44

 Hij gaf het volk daarmee een zodanige 

positie ten opzichte van, en in de staat dat hij gezien kan worden als grondlegger 

van het concept volkssoevereiniteit.
45

 

 Ook Rousseau gaat uit van een maatschappelijk verdrag. Zijn verdrag is 

evenwel veel collectiever en omvattender dan dat van Hobbes en Locke, omdat 

de individuen bij hem een gemeenschap vormen door alles aan allen uit te 

leveren en zichzelf daarbij van mens tot burger te bekeren.
46

 Het resultaat 

hiervan is dat er een soeverein volk ontstaat dat zichzelf als gemeenschap de wet 

kan stellen doordat alle leden ervan de op het gemeenschappelijke heil gerichte 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

42  C. Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, München en 

Leipzig: Verlag Von Duncker & Humblot 1926; C. Schmitt, Verfassungslehre, München 

en Leipzig: Verlag Von Duncker & Humblot 1928, p. 234. Over wat democratie precies 

is kan men uiteraard twisten. Hier wordt als uitgangspunt voor wat democratie is de 

definitie van de Gettysburg Address (regering van het volk, voor het volk en door het 

volk) genomen. Van der Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 178. 
43  J.J. Rousseau, ‘The Social Contract’ (Du contrat social 1762, vertaald door F.M. 

Watkins), in: F.M. Watkins (red.) Rousseau, Political Writings, Edinburgh, Londen, 

Melbourne en Kaapstad: Thomas Nelson and Sons 1953, p. 25. Zie ook Merriam, The 

Theory of Sovereignty, p. 34. Ook bij Rousseau valt overigens te wijzen op enige mate 

van overeenstemming tussen zijn theorie en zijn feitelijke leefomgeving. Hij was 

namelijk burger van de relatief kleine stadstaat Genève. Zie voor de significantie van de 

aanduiding ‘burger’ onder andere Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 15-17. 
44  Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 16, p. 26-27, p. 100 en p. 117-118. Dit is zelfs zozeer 

het geval dat Rousseau wel het verwijt gemaakt is absolutistisch te zijn. Merriam, The 

Theory of Sovereignty, p. 37. 
45  Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, p. 19. 
46  Dit contract verschilt verder fundamenteel van dat van Hobbes en Locke doordat het niet 

gericht is op de aanstelling van een overheid, maar op de oprichting van een 

gemeenschap die voortaan zichzelf bestuurt. Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 14-19; 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 27-28 en p. 107 en Merriam, The Theory 

of Sovereignty, p. 33. Zie ook Van der Tang, Grondwetsbegrip en grondwetsidee, p. 153.  
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‘algemene wil’ nastreven.
47

 Het maatschappelijk verdrag markeert volgens 

Rousseau dus niet alleen het ontstaan van het soevereine volk als zodanig, maar 

ook dat van de algemene wil en het recht überhaupt. 

 Een belangrijke consequentie van deze laatste constatering is dat het volk 

volgens hem heer en meester over de rechtsorde is en blijft. Omdat de 

mogelijkheid van juridische binding überhaupt pas ontstaat door het 

maatschappelijk verdrag, is dat verdrag zelf naar zijn mening niet juridisch 

bindend voor het collectief.
48

 De consequentie daarvan is weer dat de constitutie 

voor zijn gelding niet alleen oorspronkelijk afhankelijk is van de wil van het 

soevereine volk daartoe, maar dat ook voortdurend blijft.
49 

Bij Rousseau ontstaat 

daarom de gedachte dat het volk te allen tijde het recht heeft zichzelf een nieuwe 

constitutie te geven, ongeacht de omstandigheden, omdat het als soeverein 

daaraan niet gebonden kan zijn. Het is met andere woorden soeverein over de 

rechtsorde. 

 Binnen de bij maatschappelijk verdrag opgerichte staat is het volk volgens 

Rousseau in die zin soeverein dat het zichzelf de wetten stelt.
50

 Opdat de burgers 

in de staat even vrij blijven als zij voor oprichting daarvan als mens waren, 

meent hij niet alleen dat wetten onpersoonlijk, algemeen verbindend en 

overeenkomstig de algemene wil moeten zijn, maar ook dat zij door het 

verzamelde volk zelf moeten worden vastgesteld.
51 

Vrijheid lijkt er daarmee in 

te bestaan niet afhankelijk te zijn van mensen, maar van objectieve wetten, die 

de concretisering zijn van de algemene wil van het soevereine volk.
52

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

47  Rousseau onderscheidt scherp tussen de algemene wil (de volonté générale) van het volk 

en de particuliere willen van zijn deelgenoten (de volonté de tous). De algemene wil is de 

wil van de soeverein, die is gericht op het heil van de gemeenschap en aanwezig is in al 

haar leden. Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 16-17, p. 25 en p. 29; Hoogers, De 

verbeelding van het souvereine, p. 29-33 en p. 37. Zie ook Merriam, The Theory of 

Sovereignty, p. 33. 
48  Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 17-18. In die zin zou het volk zich dus permanent in 

de (rechtloze) natuurtoestand bevinden. Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 

29. 
49  Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 57 en p. 110-111. Zie ook Van der Tang, 

Grondwetsbegrip en grondwetsidee, p. 153. 
50  Het onderscheid tussen wetgeving en uitvoering is bij hem van groot belang omdat 

wetgeving door het soevereine volk zelf moet worden vastgesteld, en de uitvoerende 

regering niet meer is dan haar mandataris. Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 39-40 en 

p. 59-60. Zie ook Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 35 en Kurz, 

Volkssouveränität und Volksrepräsentation, p. 269. 
51  Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 17-18, p. 25, p. 33 en p. 38-40; Hoogers, De 

verbeelding van het souvereine, p. 40-42. Het gehoorzamen door burgers aan de wet zou 

daarmee hetzelfde zijn als doen wat ze toch al van plan waren. Van Roermund. 

‘Sovereignty’, p. 45. 
52  Hoogers, De verbeelding van het souvereine, resp. p. 33 en p. 41-42 en p. 37-39. Vgl. 

Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 39 en p. 91 en Merriam, The Theory of Sovereignty, 

p. 33. 
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 Welbeschouwd doet zich hier een merkwaardige complicatie voor. Als 

wetten namelijk overeenkomstig de algemene wil (moeten) zijn, en die wil in 

allen aanwezig is, waarom moeten allen er dan mee instemmen?
53

 Zou het niet 

veel efficiënter of zelfs beter zijn een aantal mensen af te vaardigen dat de 

algemene wil namens het volk vaststelt? Voor Rousseau is slechts wet wat 

overeenkomt met de algemene wil en is de algemene wil slechts dan algemeen, 

als alle betrokkenen aan zijn vaststelling hebben deelgenomen.
54

 Volgens hem 

zou de algemene wil inhoudelijk dus in beginsel wel door een enkeling kunnen 

worden vastgesteld, maar hebben allen het recht op deelname aan de vaststelling 

ervan.
55

 Wetten zijn volgens hem pas legitiem als ze de weerslag zijn van de 

algemene wil en ze door allen gezamenlijk zijn vastgesteld. Parlementaire 

representatie is voor Rousseau daarmee in principe uitgesloten.
56

 

 In de termen van Hobbes doet zich hier potentieel een dilemma voor tussen 

auctoritas (de vastgestelde algemene wil) en veritas (de werkelijke algemene 

wil). Rousseau betoogt in essentie dat de twee samen moeten vallen. Het volk 

zelf moet immers de werkelijke algemene wil vaststellen. Hij heeft zelfs een 

aantal maatregelen bedacht dat ertoe zou moeten leiden dat die wil ook 

werkelijk vastgesteld wordt. Zo moeten wetten in beginsel zonder discussie tot 

stand komen en moeten er geen partijopvattingen of minderheidsstandpunten 

zijn.
57

  

 Ondanks deze maatregelen houdt hij er echter rekening mee dat niet 

iedereen daadwerkelijk in staat zal zijn de algemene wil te herkennen. Hij gaat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

53  Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 40. 
54  Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 40 en p. 99; Kurz, Volkssouveränität und 

Volksrepräsentation, p. 369. Het soevereine volk kan volgens Rousseau simpelweg 

alleen maar willen wat in het algemeen belang is en kan individuen dus geen 

verplichtingen opleggen die niet van nut zijn voor de gemeenschap. Rousseau, ‘The 

Social Contract’, p. 31; A. Ellian, ‘De staat van uitzondering. Soevereiniteit in de 

moderne tijd: tussen norm en beslissing’, in: G. Molier & T. Slootweg (red.), 

Soevereiniteit en het recht. Rechtsfilosofische beschouwingen, Den Haag: Boom 

Juridische uitgevers 2009, p. 194. 
55  Vgl. Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 40; Hoogers, De verbeelding van het 

souvereine, p. 39-40. 
56  Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 103-104. Vgl. p. 25-26; Kurz, Volkssouveränität und 

Volksrepräsentation, p. 369; Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 33-34. Vgl. T. 

Fleiner-Gerster m.m.v. P. Hänni, Allgemeine Staatslehre, Berlijn, Heidelberg en New 

York: Springer Verlag 1980, p. 312. Zie verder Hoogers, De verbeelding van het 

souvereine, p. 33-34 en p. 108. Zie echter ook paragraaf 2.2 van het volgende hoofdstuk 

over het vertegenwoordigende stelsel dat Rousseau ontwierp voor Polen.  
57  Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 28-30; Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des 

heutigen Parlamentarismus, p. 19-20 en Fleiner-Gerster Allgemeine Staatslehre, p. 308. 

Verder mogen burgers niet vooringenomen zijn en is ‘[l]obbyen, debatteren, en zich 

organiseren in politieke clubs (…) dus uit den boze’. Hoogers, De verbeelding van het 

souvereine, p. 41. 
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er dan ook vanuit dat er wel degelijk een ‘overstemde’ minderheid zal zijn.
58

 Die 

minderheid heeft zich volgens hem doorgaans simpelweg vergist in wat de 

algemene wil in concreto was en dus in wat zij eigenlijk ten diepste wilde. 

Vastgestelde wetten zijn evenwel ook voor haar verbindend, ook al heeft zij er 

niet daadwerkelijk mee ingestemd.
59

 In juridische zin heeft de wil van de 

meerderheid volgens Rousseau namelijk te gelden als de wil van het geheel, 

waartoe allen behoren.
60

 De vastgestelde wil wordt daarmee juridisch 

toegerekend aan de minderheid.  

 Problematischer is dat volgens Rousseau ook de meerderheid kan dwalen 

ten aanzien van de algemene wil. Hij meent dat er geen zekerheid kan bestaan 

dat een concreet besluit ook daadwerkelijk overeenkomstig de algemene wil is.
61

 

De opvoeding van het volk door de overheid en bepaalde constitutionele 

mechanismen kunnen er wel toe bijdragen dat de kans wordt vergroot dat de 

algemene wil daadwerkelijk wordt nagestreefd, maar garanties kunnen zij 

volgens hem zeker niet bieden.
62

 Het daadwerkelijk legitieme functioneren 

hangt volgens hem uiteindelijk af van de burgers zelf, die deugdzaam en niet 

vooringenomen moeten zijn: ‘Alleen in een staat waar de burgers deugdzaam 

zijn, kan de algemene wil zich uiten, alleen in zo’n staat heeft het zin te zeggen 

dat de minderheid zich bij een stemming ‘vergist heeft’ in zijn standpunt ten 

aanzien van de algemene wil; alleen een volk dat leeft met de deugd in zijn hart 

kan de vrijheid aan.’
63

  

 Het dilemma tussen auctoritas en veritas schuilt bij Rousseau dus in de 

vraag of een minderheid, die weet dat de meerderheid iets anders dan de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

58  Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 40 en p. 117. Vgl. p. 114-115. Zie ook Schmitt, Die 

geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, p. 19-20 en Fleiner-Gerster 

Allgemeine Staatslehre, p. 308. Vanwege het feit dat volgens Rousseau de algemene wil 

in allen aanwezig is, meent Schmitt dat Rousseaus theorie in feite berust op 

homogeniteit. 
59  Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 117-118; Hoogers, De verbeelding van het 

souvereine, p. 39 en Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen 

Parlamentarismus, p. 20. 
60  Anders gezegd geldt het oordeel van de meerderheid als het oordeel van het soevereine 

volk zelf. Individuen die niet de algemene wil nastreven moet men volgens Rousseau 

zelfs ‘dwingen vrij te zijn’. Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 19 en p. 117-118; 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine, resp. p. 40 en p. 30. 
61  Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 28-30. Vgl. p. 92-96. Zie ook Hoogers, De 

verbeelding van het souvereine, p. 40 en p. 53 en Van der Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, 

Van der Pot, p. 36. 
62  Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 58 en Hoogers, De verbeelding van het souvereine, 

p. 35, p. 38-39 en p. 53. 
63  Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 53. Vergelijk in dit verband: ‘Liberty is 

food easy to eat, but hard to digest.’ J.J. Rousseau, ‘Considerations on the Government of 

Poland’ (Considérations sur le gouvernement de Pologne 1772, vertaald door F.M. 

Watkins), in: F.M. Watkins (red.) Rousseau, Political Writings, Edinburgh, Londen, 

Melbourne en Kaapstad: Thomas Nelson and Sons 1953, p. 186. 
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algemene wil tot wet heeft verheven, zich met die kennis tegen de wet mag 

verzetten. Als een ieder volgens Rousseau weet wat de algemene wil is, is de 

situatie denkbaar dat de meerderheid zich wel vergist maar de minderheid niet. 

Een stap verder is de vraag of de ‘wijze’ minderheid bovendien de werkelijke 

algemene wil tot wet kan verheffen. Geldt de algemene wil met andere woorden 

simpelweg omdat hij inhoudelijk de algemene wil is (veritas facit legem)? Of 

kan een wet ook gelden als die niet de werkelijke algemene wil is (auctoritas 
facit legem)?  

 Het is zeer lastig deze vragen definitief te beantwoorden. Tentatief kunnen 

wel een paar conclusies worden getrokken. De eerste is dat Rousseau vindt dat 

gezag en waarheid behoren samen te gaan, zodat het dilemma zich niet behoort 

voor te doen. Een tweede schuilt in de door hem gepropageerde figuur van het 

Tribunaat. Aangezien dit orgaan wetten zou moeten vernietigen die niet conform 

de algemene wil zijn, meent hij waarschijnlijk dat individuele burgers zich niet 

zonder meer aan ‘verkeerde wetten’ mogen onttrekken.
64

 Ook laat de conclusie 

zich eruit afleiden dat de volksvergadering kennelijk niet geheel het laatste 

woord heeft over wetgeving. Verkeerde wetten worden immers vernietigd door 

een orgaan dat niet het volk zelf is. Rousseau lijkt daarmee uiteindelijk te kiezen 

voor gelding van de wet krachtens gezag van uitvaardiging, hoewel dat gezag 

ook getroffen kan worden door ander gezag als een wet de verkeerde inhoud 

heeft. 

 Hoe dan ook twijfelt hij dus aan het vermogen van mensen om de juiste 

wetten tot stand te brengen. Deze twijfel gaat bovendien veel verder dan dat. Hij 

twijfelt er zelfs aan of een volk op de lange termijn überhaupt in staat is een 

legitieme staat in stand te houden. Deze twijfels betreffen evenwel het feitelijke 

vermogen van mensen en volkeren, en doen in zijn ogen niets af aan de 

conclusie dat het door hem voorgestane staatstype het enige legitieme type is.
65

 

Het grote verschil tussen Rousseau en zijn voorgangers is dus niet alleen dat hij 

meent dat het volk zichzelf de wet moet stellen, maar ook dat hij het volk ziet 

als principiële eenheid die als zodanig een eigen collectieve wil heeft. Het volk 

moet zichzelf wetten geven die overeenstemmen met zijn algemene wil. 

Volkssoevereiniteit betekent voor Rousseau daarmee niet alleen dat al het 

overheidsgezag oorspronkelijk voortkomt uit het volk, maar ook dat het volk 

continu heer en meester over en in de rechtsorde blijft. Ten opzichte van de staat 

uit zich dat erin dat de constitutie te allen tijde door het volk vervangen kan 

worden; binnen de staat betekent het dat de wetten door het volk zelf, 

overeenkomstig zijn algemene wil, worden vastgesteld.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

64  Zie over de figuur van het Tribunaat Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 134-136 en 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 49 e.v. 
65  Hij lijkt te menen dat zo’n beetje alleen Corsica in staat is zichzelf duurzaam legitiem te 

besturen. Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 54. Vgl. Rousseau, ‘Considerations’, p. 

176. 
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4. Volkssoevereiniteit in volkrijke staten 

4.1 Madison 

Eén van de eerste invloedrijke principiële verdedigingen van de grote op 

volkssoevereiniteit gebaseerde staat is van de hand van James Madison (1749-

1812). Ook hij meent dat overheidsgezag slechts gelegitimeerd kan worden 

geacht als het terug te voeren is op het volk, maar hij trekt daaruit niet de 

conclusie dat het volk daadwerkelijk zelf zou moeten vergaderen en besluiten. In 

een aantal Federalist Papers ontvouwt hij een visie die heterogeniteit, eenheid 

en gelijkheid op zodanige wijze combineert dat een representatief stelsel daarin 

niet slechts noodzakelijk, maar vooral ook zeer wenselijk is.
66

 Waar de 

republikeinse regeringsvorm zich volgens Madison van de democratische 

onderscheidt doordat die een representatief stelsel kent, moest de nieuw aan te 

nemen Amerikaanse grondwet volgens hem ‘strictly republican’ zijn.
67

 

 Centraal in Madisons staatsbeschouwing staan zowel de formele gelijkheid 

van mensen als de materiële verschillen tussen hen. Hoewel allen volgens 

Madison in beginsel evenveel recht hebben op deelname aan het landsbestuur, 

meent hij dat het een vergissing zou zijn de materiële verschillen tussen hen uit 

het oog te verliezen.
68

 Anders dan Rousseau meent hij dan ook niet dat het volk 

zelfs maar in theorie homogeen is, of dat er een algemene wil is die in allen 

aanwezig is. De natuurlijke neiging van mensen zou juist zijn zich aan te sluiten 

bij facties, die het hun onmogelijk maken het algemeen belang na te streven. Dit 

zouden ze onder andere doen door slechts particuliere belangen na te streven en 

door facties op te zetten tegen andere facties.
69

 De democratische 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

66  De Federalist Papers zijn een reeks krantenartikelen waarin onder andere Madison de 

Amerikaanse grondwet verdedigde. Ze gelden ook tegenwoordig nog als gezaghebbend 

commentaar op de Amerikaanse grondwet. Dat het gaat om krantenartikelen maakt het 

echter begrijpelijk dat de auteurs ervan minder conceptueel-theoretisch redeneerden dan 

schrijvers als Rousseau, die hun gedachtegoed neerlegden in boeken die geen 

onmiddellijk politiek doel dienden. Zie ook Van der Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, Van 

der Pot, p. 79 en Schmitt, Verfassungslehre, p. 78. 
67  Resp. J. Madison, ‘Federalist Paper No. 10’, 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. 43-45 en Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 181. Zie ook 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 86.  
68 ‘ Theoretic politicians, who have patronized this species of government, have erroneously 

supposed that by reducing mankind to a perfect equality in their political rights, they 

would, at the same time, be perfectly equalized and assimilated in their possessions, their 

opinions, and their passions.’ Madison, ‘Federalist Paper No. 10’, p. 44. Zie ook Pitkin, 

The concept of representation, p. 191. 
69  Madison, ‘Federalist Paper No. 10’, p. 41-42. 
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regeringsvorm, zoals Rousseau die bijvoorbeeld voor ogen stond, is voor hem 

dan ook ten zeerste uitgesloten.
70

 

 Hoewel Madison nergens uitlegt wat volgens hem precies het verschil is 

tussen particuliere belangen en het algemeen belang, gaat hij er wel vanuit dat 

zo’n overstijgend algemeen belang bestaat.
71

 De vraag is alleen hoe verzekerd 

kan worden dat men in de staat dat algemene belang, en niet een particulier 

belang nastreeft. Aangezien de menselijke aard volgens hem onherroepelijk 

factievorming meebrengt, kan van de meesten immers niet worden verwacht dat 

ze wijs genoeg zijn oog te hebben voor het algemeen belang.
72

  

 De oplossing schuilt volgens hem dan ook in de republikeinse 

regeringsvorm, die niet minder legitiem zou zijn dan de democratische: 

‘Noodzakelijk is het volgens Madison dat in een republiek het gehele volk bij de 

staat betrokken is; afdoende is het dat degenen die met de bevoegdheden zijn 

bekleed direct of indirect aangewezen worden door het volk.’
73

 Dat geldt zowel 

voor representanten die het daadwerkelijke landsbestuur verzorgen als voor 

diegenen die in naam van het volk de grondwet uitvaardigen.
74

 

 De vraag blijft daarmee uiteraard waarom Madison meent dat gekozen 

representanten beter dan het volk zelf het algemeen belang zouden kunnen 

dienen. Het antwoord daarop schuilt volgens hem niet zozeer in wat het precies 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

70  Klassiek blijft in dit verband Madisons mening over het functioneren van democratieën, 

die voor hem directe democratieën zijn: ‘Hence it is that such democracies have ever 

been spectacles of turbulence and contention; have ever been found incompatible with 

personal security or the rights of property; and have in general been as short in their lives 

as they have been violent in their deaths.’ Madison, ‘Federalist Paper No. 10’, p. 44. 
71  Federalist Paper 10 gaat bijvoorbeeld in zijn geheel over de vraag welke (praktische) 

oplossingen ervoor moeten zorgen dat niet een particulier belang, maar het algemeen 

belang nagestreefd wordt. Zie ook Pitkin, The concept of representation, p. 193. Zie over 

de praktische, en dus niet Verfassungstheoretische aard van Madisons denken over de 

staat Schmitt, Verfassungslehre, p. 78. 
72  En zelfs als ze wel wijs genoeg zijn om het algemeen belang in het oog te houden 

vertrouwt Madison er niet op dat beslissingen die door vergaderingen van grote groepen 

mensen zijn genomen verstandige beslissingen zijn: ‘In all very numerous assemblies, of 

whatever character composed, passion never fails to wrest the sceptre from reason. Had 

every Athenian citizen been a Socrates, every Athenian assembly would still have been a 

mob.’ J. Madison, ‘Federalist Paper No. 55’, 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. 270. 
73  Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 87 (curs. origineel, MD). Zie nader 

Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 182. Vgl. Pitkin, die terecht uitlegt dat 

representatie volgens Madison niet slechts een substituut is voor daadwerkelijke 

volksvergadering, maar zelfs de betere optie. Pitkin, The concept of representation, p. 

191. Zie hiervoor ook Madison, ‘Federalist Paper No. 10’, p. 44-45. 
74  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 184. Zie ook Van der Tang, Grondwetsbegrip en 

grondwetsidee, p. 151.  
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is dat zij doen (hij weidt zelfs nergens uit over de precieze taak van 

representanten),
75

 maar eerder in wie zij zijn of zouden moeten zijn: een 

‘verlichte maatschappelijke elite’.
76

 Verkiezingen moeten er voor zorgen dat het 

volk diegenen uit zijn midden aanwijst die het meest geschikt zijn voor het 

landsbestuur.
77

  

 Het is evenwel geen uitgemaakte zaak dat het volk hen ook daadwerkelijk 

zal aanwijzen. De factoren die er voor zorgen dat sommigen het algemeen 

belang niet (h)erkennen kunnen er namelijk ook aan in de weg staan dat ze de 

meest geschikte kandidaten kiezen.
78

 Een volgende vraag is dus hoe ervoor 

gezorgd moet worden dat minder geschikte mensen de betere geschiktheid van 

anderen herkennen en erkennen. Madisons primaire antwoord hierop is even 

pessimistisch als zijn mensbeeld: daar zijn geen garanties voor.
79

  

 In een grote staat is de kans volgens hem evenwel groter dat de juiste 

mensen gekozen worden dan in een kleine. Daarom verdient de eerste zijn 

voorkeur boven de tweede. Omdat er in een grote staat meer geschikte 

kandidaten voor het landsbestuur zijn en een kandidaat de steun van meer 

mensen nodig heeft dan in een kleine staat, zou het daarin moeilijker zijn ‘for 

unworthy candidates to practice with success the vicious arts by which elections 

are too often carried’.
80

 De kans is volgens Madison in grote staten simpelweg 

groter dat er wijze mannen worden gekozen. Hetzelfde rekenkundige argument 

gaat volgens Madison op voor facties: omdat er in grote staten veel meer facties 

zijn dan in kleine, is de kans in grote staten veel kleiner dat er één factie is die 

een beslissende meerderheid kan vormen. Een representatief stelsel bevordert als 

zodanig dus wel goed staatsbestuur, maar is effectiever, en naar Madison hoopt 

effectief genoeg, in grote staten.
81

 

 Het uitdrukken van het algemeen belang kan volgens Madison dus het beste 

worden overgelaten aan wijze en verlichte representanten. Wat dat algemeen 

belang echter inhoudt of waarin het verschilt van particuliere belangen maakt hij 

zoals gezegd niet echt duidelijk. Het is volgens hem in ieder geval niet de 

optelsom van alle individuele belangen, aangezien die in zijn ogen persoonlijk 

en doorgaans tegengesteld aan de welvaart van de natie zijn.
82

 Het lijkt er juist 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

75  Pitkin, The concept of representation, p. 193. 
76  Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 93. Zie bv. ook Madison, ‘Federalist 

Paper No. 10’, p. 43-45.  
77  Madison, ‘Federalist Paper No. 10’, p. 44-45.  
78  Madison, ‘Federalist Paper No. 10’, p. 43. 
79  Madison, ‘Federalist Paper No. 10’, p. 43. Zie ook Pitkin, The concept of representation, 

p. 197-198. 
80  Madison, ‘Federalist Paper No. 10’, p. 45.  
81  Madison, ‘Federalist Paper No. 10’, p. 44-45; Hoogers, De verbeelding van het 

souvereine, p. 92.  
82  De natie lijkt volgens hem bovendien niet zozeer verdeeld in belangengroepen, maar 

bestaat uit vele individuen die ieder voor zich vele belangen hebben die naar tijd en 

plaats verschillen. Madison, ‘Federalist Paper No. 10’, p. 41-42; Pitkin, The concept of 
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eerder op dat hij meent dat de representanten moeten optreden als arbiters, die 

na kalm beraad en zorgvuldige belangenafweging vaststellen wat het algemeen 

belang vergt.
83

 Voor zover Madison dus al meent dat er een algemene wil is, 

gericht op het algemeen belang, moet die kennelijk een redelijke zijn en moet 

die door het parlement worden gecreëerd of vastgesteld en niet slechts ontdekt 

of aan het licht gebracht.
84

 Het zijn hoe dan ook de representanten die vaststellen 

wat het algemeen belang voorschrijft. 

 De positie die representanten ten opzichte van het volk moeten hebben laat 

zich hiermee wel raden. Het ligt immers niet voor de hand dat verlichte 

representanten, die door middel van deliberatie tegengestelde belangen op 

redelijke wijze met elkaar moeten zien te verdisconteren, gebonden zouden zijn 

aan het mandaat dat ze van veel minder wijze kiezers hebben meegekregen.
85

 

Aangezien ook wijze representanten echter mensen zijn, moet voorkomen 

worden dat zij te ver af komen te staan van het volk dat hun beslissingen 

legitimeert. Regelmatige verkiezingen zijn daarom niet alleen noodzakelijk 

omdat het overheidsgezag door het volk gelegitimeerd moet worden, maar ook 

opdat de representanten op de hoogte blijven van de belangen van het volk.
86

 De 

relatie tussen het volk en zijn representanten kenmerkt zich dus door een vrij 

mandaat dat regelmatig hernieuwd moet worden. 

 Het volk lijkt bij Madison uiteindelijk echter nauwelijks een eenheid te 

vormen, aangezien het niet een als zodanig herkenbare algemene wil lijkt te 

hebben en het inherent heterogeen is. Gelijkheid betekent bij hem dan ook niet 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

representation, p. 192. Zie ook Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 88 en 

Fleiner-Gerster Allgemeine Staatslehre, p. 316.  
83  Madison, ‘Federalist Paper No. 10’, p. 44; Resp. Pitkin, The concept of representation, p. 

193-196 en Fleiner-Gerster Allgemeine Staatslehre, p. 314-315. 
84  Resp. Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 105 en Fleiner-Gerster Allgemeine 

Staatslehre, p. 315. 
85  Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 94 en p. 105. Madison lijkt wat dat 

betreft dezelfde redenering te volgens als Burke wanneer die in zijn beroemde Speech to 

the Electors of Bristol zegt: ‘government and legislation are matters of reason and 

judgment, and not of inclination; and what sort of reason is that, in which the 

determination precedes the discussion; in which one set of men deliberate, and another 

decide; and where those who form the conclusion are perhaps three hundred miles distant 

from those who hear the arguments?’ E. Burke, ‘Speech to the electors of Bristol. On his 

being declared by the sheriffs, duly elected one of the representatives in parliament for 

that city, on Thursday the 3d of November, 1774’, in: The works of the Right Honourable 

Edmund Burke, collected in three volumes, deel 2, Londen: Pall Mall (printed for J. 

Dodsley) 1792, p. 15. Zie ook Fleiner-Gerster Allgemeine Staatslehre, p. 314-315. 
86  J. Madison, ‘Federalist Paper No. 57’, 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. 277, Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 87-88 en 

Fleiner-Gerster Allgemeine Staatslehre, p. 315. Vgl. Pitkin, The concept of 

representation, p. 197. 
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zozeer dat het volk homogeen is of dat iedereen even geschikt is voor het 

daadwerkelijke landsbestuur. Het schuilt er veeleer in dat alle leden van het 

volk, zij het op een ‘veilige afstand’, evenveel invloed hebben op het 

landsbestuur en op de totstandkoming van de grondwet.
87

 Madison kan daarmee 

in zekere zin worden gezien als een ‘democratische Locke’ aangezien er bij 

hem, in plaats van Locke’s vorst, een democratische (of republikeinse) overheid 

wordt aangesteld. Hij lijkt althans niet van mening te zijn dat het volk als amorfe 

massa, buiten verkiezingstijd en -procedures om, de bevoegdheid heeft naar 

believen de rechtsorde te vervangen.
88

 

 In juridische zin is het volk bij hem desondanks wel degelijk een eenheid. 

Hij meent immers dat het volk en niet bijvoorbeeld het aggregaat van 

kiesgerechtigden het overheidsgezag legitimeert.
89

 Bovendien gelden genomen 

beslissingen naar zijn mening niet slechts voor diegenen die ze feitelijk hebben 

genomen, maar voor een ieder in naam van wie ze zijn genomen.
90

 

Heterogeniteit van het volk betekent daarmee voor Madison niet dat het volk 

geen eenheid is of dat het niet zijn algemene belang is dat nagestreefd moet 

worden. In plaats daarvan meent hij vooral dat er onenigheid zal bestaan over 

wat het algemeen belang in specifieke gevallen vergt. Het natuurlijke 

onvermogen van de meesten brengt daarom mee dat het verstandig zou zijn hen 

slechts op indirecte wijze te betrekken bij de beslissingen die in naam van het 

gehele volk worden genomen. 

 

4.2 Sieyès 

Een meer conceptueel onderlegde principiële keuze voor de grote, op 

volkssoevereiniteit gebaseerde staat is te vinden bij Emmanuel Joseph Sieyès 

(1748-1836). Bij hem vloeien veel inzichten van Rousseau en Madison samen, 

zodat er een juridisch operationeel volkssoevereiniteitsconcept ontstaat dat ook 

geschikt is voor grote staten. Net als voor Rousseau zijn wetten voor Sieyès het 

product van de algemene wil, ontstaat die wil door het sluiten van een 

maatschappelijk verdrag en is het volk te allen tijde bevoegd zich een nieuwe 

grondwet te geven. Net als Madison heeft hij echter niet veel op met de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

87  Zie voor de ‘veilige afstand’ van het volk tot het daadwerkelijke landsbestuur Pitkin, The 

concept of representation, p. 191. 
88  In hoofdstuk 4 bleek al dat de op Madison geïnspireerde federalisme-opvatting de 

Constitutie als onvervangbaar gegeven beschouwt. 
89  Madison spreekt in dit verband van ‘the great body of the people of the United States’. 

Madison, ‘Federalist Paper No. 57’, p. 278. 
90  Het betoog van Federalist Paper 10 gaat in zijn geheel uit van het principe van 

meerderheidsbeslissingen die verbindend zijn voor de minderheid en zou zonder dat 

laatste aspect onbegrijpelijk zijn. Meerderheidsbeslissingen zijn immers slechts dan 

problematisch als die ook de minderheid binden. 
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individuele burger en meent hij dat het volk het daadwerkelijke landsbestuur 

moet overlaten aan de daartoe door hem aan te wijzen meest geschikten van de 

natie. Hij combineert deze inzichten onder andere door erop te wijzen dat de 

soeverein zich noodzakelijkerwijs in de natuurtoestand bevindt en door er sterk 

de nadruk op te leggen dat het soevereine volk niet een betrekkelijk willekeurige 

verzameling mensen is, maar een natie vormt.
91

 

 Uitgangspunt is ook voor Sieyès het door vrije individuen gesloten 

maatschappelijk verdrag. Net als voor andere denkers betekent dit voor hem in 

essentie dat het volk, als enige legitieme bron van overheidsgezag, zowel 

soeverein is over de rechtsorde als in de rechtsorde.
92

 Al het uitgeoefende 

overheidsgezag moet dus op hem terug te voeren zijn. Het volk is als gezegd 

bovendien niet zomaar een verzameling mensen, maar vormt een natie. Dit is, in 

de woorden van Barents, een welhaast ‘mystiek begrip’ dat uitgaat van een 

‘boven het individu en de groep uitgaande eenheid, het ‘corps morale et 

collectif’ (…) dat zowel de generaties uit het verleden, het heden als de 

toekomst omvat.’
93

 Uit de idee van sociale ordening überhaupt vloeit voor 

Sieyès de gedachte voort dat een groep mensen, die door middel van een 

maatschappelijk verdrag een maatschappelijke ordening tot stand brengt, als 

vanzelf een eenheid wordt, die overeenstemming over doel en middelen 

vooronderstelt.
94

 

 De natie is voor Sieyès dus een ondeelbare eenheid die als zodanig een 

gemeenschappelijke wil heeft en continuïteit bezit die de nu levende mensen 

overstijgt.
95

 De wil van de natie, die hij de gemeenschappelijke wil noemt, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

91  De natie is voor Sieyès op zijn beurt ook weer niet zomaar een natie, maar de Franse 

natie. Sieyès heeft belangrijk bijgedragen aan de invoering van de volkssoevereiniteit in 

Frankrijk tijdens de Franse Revolutie. Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 

110-111 en p. 122-123. Vgl. E.J. Sieyès/M. Sonenscher, ‘What Is the Third Estate?’ 

(Qu’est ce qu’est le tiers état? 1789, vertaald door M. Sonenscher), in: M. Sonenscher 

(red.), Sieyès. Political Writings. Including the Debate between Sieyès and Tom Paine in 

1791, Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company 2003, p. 133-134. 
92  Sieyès/Sonenscher, ‘What Is the Third Estate?’, p. 120, p. 133-134 en p. 152-153; 

Hoogers & Van den Driessche, ‘Een democratisch souvereiniteitsbegrip’, p. 60-61 en 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 107. Zie ook Van der Tang, 

Grondwetsbegrip en grondwetsidee, p. 154 en Schmitt, Verfassungslehre, p. 92. 
93  Barents, De communautaire rechtsorde, p. 95-96.  
94  Sieyès/Sonenscher, ‘What Is the Third Estate?’, p. 97 en p. 134; Hoogers, De verbeelding 

van het souvereine, p. 109-110. 
95  ‘De gemeenschappelijke wil is de wijze waarop de eenheid van de natie tot uitdrukking 

komt; en daarmee is de natie draagster van die gemeenschappelijke wil. Het doel waartoe 

de gemeenschap zich verenigt is, bijna vanzelfsprekend, het gemeenschappelijke heil en 

meer persoonlijke voorkeuren dienen, zodra men zich tot een gemeenschap heeft 

verenigd, ook ondergeschikt gemaakt te worden aan dat gemeenschappelijke heil.’ 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 110-111. Zie ook p. 117, 

Sieyès/Sonenscher, ‘What Is the Third Estate?’, p. 134 en Barents, De communautaire 

rechtsorde, p. 96. 
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ontstaat volgens hem bij het sluiten van het maatschappelijk verdrag en 

onderscheidt zich van de wil van allen, de empirische volkswil, doordat die is 

gericht op haar (gemeenschappelijke) heil.
96

 Een verschil is volgens hem 

bovendien dat de gemeenschappelijke wil weliswaar in alle leden van de natie 

aanwezig is, maar vooral ook net zo ondeelbaar is als de soevereine natie zelf.
97

 

Omdat het gemeenschappelijke heil überhaupt het doel is waartoe de 

gemeenschap zich verenigt, moeten persoonlijke voorkeuren en deelbelangen 

daaraan ondergeschikt worden gemaakt. De op het gemeenschappelijke heil 

gerichte gemeenschappelijke wil is voor Sieyès daarom de maatstaf der dingen. 

In de woorden van Hoogers: ‘[het] volk wil en doordat het iets wil, wil het ook 

het goede, omdat het immers zelf definieert wat ‘het goede’ is.’
98

  

 Een belangrijke consequentie hiervan is dat de soevereine natie zelf niet 

gebonden is aan de rechtsorde, maar dat eerder het omgekeerde het geval is. De 

natie heeft, in de terminologie van Sieyès, de pouvoir constituant en is daarom, 

als bron van het recht, als enige bevoegd vast te stellen dat het recht geldt, in 

hoeverre het geldt en wanneer het niet meer geldt.
99

 Pouvoirs constitués, 

geconstitueerde bevoegdheden, zijn daarom voor hun bestaan afhankelijk van de 

soevereine natie en zijn ‘niet in staat (…) zich uit eigen kracht los te maken van 

de aan hen gestelde beperkingen.’
100

 Overheidsorganen zijn daarmee volgens 

Sieyès in absolute zin juridisch gebonden aan de grondwet, omdat die de 

grondslag voor hun bestaan überhaupt is. Ook zijn zij gebonden aan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

96  Sieyès/Sonenscher, ‘What Is the Third Estate?’, p. 152-153, E.J. Sieyès/M. Sonenscher, 

‘Views of the Executive Means to the Representatives of France (Vues sur les moyens 

d’exécution don’t les représentants de la France pourront disposer 1789, vertaald door M. 

Sonenscher), in: M. Sonenscher (red.), Sieyès. Political Writings. Including the Debate 

between Sieyès and Tom Paine in 1791, Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing 

Company 2003, p. 38-40 en Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 110-111. 
97  Sieyès/Sonenscher, ‘What Is the Third Estate?’, p. 133-134, p. 142 en p. 149; Hoogers, 

De verbeelding van het souvereine, p. 117.  
98  In dit citaat worden ‘het volk’ en ‘de natie’ als synoniemen gebruikt. Hoogers, De 

verbeelding van het souvereine, p. 218-219. Zie ook Sieyès/Sonenscher, ‘What Is the 

Third Estate?’, p. 137-138.  
99  Sieyès/Sonenscher, ‘What Is the Third Estate?’, p. 136-137; Hoogers & Van den 

Driessche, ‘Een democratisch souvereiniteitsbegrip’, p. 58-60. Pouvoir constituant wordt 

door Hoogers en Van den Driessche vertaald met ‘grondwetgevende bevoegdheid’. Van 

der Tang kiest voor ‘grondwetgevende macht’. Niet onterecht stelt hij dat de natie 

volgens Sieyès een (juridische) ongebondenheid bezit die vergelijkbaar is met die van 

God. Van der Tang, Grondwetsbegrip en grondwetsidee, p. 154. Volgens Sieyès gelden 

voor de totstandkoming van de daad van grondwetgeving geen procedurele normen, 

aangezien ‘[h]et volstaat dat de natie wil’. Schmitt, Verfassungslehre, p. 79. Zie ook 

Sieyès/Sonenscher, ‘What Is the Third Estate?’, p. 139 en Hoogers, De verbeelding van 

het souvereine, p. 219. 
100  Van der Tang, Grondwetsbegrip en grondwetsidee, p. 154. Zie ook Sieyès/Sonenscher, 

‘What Is the Third Estate?’, p. 135-136. Ook de geconstitueerde grondwetswijziger, de 

pouvoir constituant derivé, is dus gebonden aan de hem gestelde grenzen. Barents, De 

communautaire rechtsorde, p. 100. 
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(beslissingen genomen overeenkomstig) de gemeenschappelijke wil omdat de 

natie ook binnen de staat de soevereiniteit in handen houdt.
101

 

 De gemeenschappelijke wil is in Sieyès’ theorie dus van overweldigend 

belang. Daarmee is de vraag hoe men precies weet wat die wil voorschrijft dat 

uiteraard ook. Sieyès kiest principieel voor representatie. Hoewel de leden van 

de natie dragers van de gemeenschappelijke wil zijn, zijn zij volgens hem 

onderling te verdeeld om die wil te kunnen uiten.
102

 De natie bevindt zich 

vanwege zijn ‘ongevormdheid’ per definitie in de natuurtoestand en heeft 

representanten nodig die haar tot spreken (met één mond) brengen.
103

 De 

soevereine natie is als zodanig immers afwezig in het hier en nu. Omdat er in het 

hier en nu slechts burgers aanwezig zijn, moet de soevereine eenheid 

vertegenwoordigd of gerepresenteerd worden.
104

 

 Representant kan volgens Sieyès niet zomaar iedereen zijn. Hoewel alle 

burgers namelijk drager zijn van de gemeenschappelijke wil, moeten zij de 

meest verlichte burgers verkiezen tot representant. Het representatieve stelsel 

betekent daarmee voor Sieyès dat een verlichte maatschappelijke elite in naam 

van de natie vaststelt wat haar ondeelbare gemeenschappelijke wil is.
105

 

Aangezien die wil echter (ondeelbaar) in de natie aanwezig is, moet of kan die 

niet door de representanten worden gemaakt. De vraag is dan ook uiteraard wat 

het volgens Sieyès precies is dat representanten doen. Deze vraag wordt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

101  Sieyès/Sonenscher, ‘What Is the Third Estate?’, p. 135; Hoogers, De verbeelding van het 

souvereine, p. 107.  
102  E.J. Sieyès, ‘Empfehlung Sr. Hoheit des Herzogs von Orléans an seine Vertreter in den 

Bailliagen, mit: Die Beratungen, die in den Versammlungen abzuhalten sind’ (Instruction 

donnée par S.A. Monseigneur le duc d‘Orleans 1789, vertaald door R. Reichardt), in: E. 

Schmitt & R. Reichardt, Politica. Emmanuel Joseph Sieyes; Politische Schriften 1788-

1790, Darmstadt und Neuwied: Luchterhand 1975, p. 214; Hoogers, De verbeelding van 

het souvereine, p. 118-119 en p. 143. 
103  ‘Sieyès’ conceptie van de Natie, waarbij vijfentwintig miljoen Fransen een ondeelbare 

eenheid vormen, bezield door een ondeelbare gemeenschappelijke wil, maakt een stelsel 

van vertegenwoordiging noodzakelijk.’ Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 

117; Sieyès, ‘Empfehlung Sr. Hoheit des Herzogs von Orléans’, p. 214 en p. 225. 
104  Sieyès, ‘Empfehlung Sr. Hoheit des Herzogs von Orléans’, p. 214; H. Lindahl, ‘‘Vorst, 

op God na’. Politieke macht en de symbolisering van soevereiniteit’, Nederlands 

tĳdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie 1997, vol. 26, nr. 2, p. 122-136, m.n. p. 

127-129. 
105  E.J. Sieyès, ‘Rede des Abbé Sieyes über die Frage des königlichen Vétos usw.’ (Dire de 

l'abbé Sieyès, sur la question du veto royal 1789, vertaald door R. Reichardt), in: E. 

Schmitt & R. Reichardt, Politica. Emmanuel Joseph Sieyes; Politische Schriften 1788-

1790, Darmstadt und Neuwied: Luchterhand 1975, p. 266-267. Vgl. Sieyès/Sonenscher, 

‘What Is the Third Estate?’, p. 118. Hij ontduikt daarmee het probleem van een mogelijk 

verschil tussen de hypothetische en de empirische volkswil. De natie kan immers slechts 

in representatie handelen, terwijl het nu juist een probleem zou kunnen zijn dat de 

empirische volkswil doorgaans niet werkelijk op het gemeenschappelijke heil gericht is. 

Hoffmann, Repräsentation, p. 408-409. Zie over de verlichte maatschappelijke elite 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 114. 
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bovendien prangender wanneer bedacht wordt dat hij net als Rousseau meent dat 

er bij meerderheid moet worden beslist, en ook de meest geschikten het er 

kennelijk niet altijd over eens zullen zijn wat de gemeenschappelijke wil precies 

voorschrijft.
106

 

 Natie zijn betekent in dit verband vooral als zodanig handelen.
107

 Omdat de 

gemeenschappelijke wil volgens Sieyès de wijze is waarop de eenheid van de 

natie tot uitdrukking komt en hij bovendien meent dat die wil zich uitsluitend 

kan tonen in het door het publiek gedragen parlementaire debat, moet dat debat 

er uitsluitend op gericht zijn die wil aan het licht te brengen. Dit betekent 

volgens hem dat de representanten door overleg, discussie en redelijke afweging 

van belangen en verschillende standpunten de (unitaire) gemeenschappelijke wil 

moeten vaststellen.
108

 Daarbij zij aangetekend dat de gemeenschappelijke wil 

per definitie gericht is op het algemeen belang zodat bij Sieyès, net als bij 

Rousseau, auctoritas en veritas in beginsel samenvallen. Vaststelling van de wil 

van de natie, vindt althans plaats door overleg tussen representanten over het 

algemeen belang. 

 Hoe dan ook kenmerkt de staatsrechtelijke positie van de representanten 

zich bij Sieyès door een ‘volstrekt bindend vrij mandaat’.
109

 Dat lijkt een 

innerlijk tegenstrijdige notie maar is het niet. Ze moeten namelijk het algemeen 

belang vaststellen, maar mogen zich niet laten leiden door deelbelangen of -

willen.
110

 Waar Madison de wil van het volk dus principieel opbouwt uit 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

106  Sieyès/Sonenscher, ‘Views of the Executive Means’, p. 11-12 en p. 36. Zie ook Sieyès, 

‘Über die Frage des königlichen Vétos’, p. 272-273, Kurz, Volkssouveränität und 

Volksrepräsentation, p. 271 en Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 118. In 

dit opzicht kent Sieyès dezelfde paradox als Rousseau, die immers ook meent dat de 

algemene wil weliswaar in allen aanwezig is, maar desondanks niet door allen herkend 

zal worden.  
107  Van der Pot/Elzinga, Lange & Hoogers, Van der Pot, p. 537. 
108  ‘Was jedoch die Einheit und Unteilbarkeit einer Versammlung ausmacht, das ist die 

Einheit der Entscheidung, nicht die Einheit der Debatte.’ (curs. origineel, MD). Sieyès, 

‘Über die Frage des königlichen Vétos’, p. 273. Zie ook p. 268, Sieyès/Sonenscher, 

‘Views of the Executive Means’, p. 12, Sieyès, ‘Empfehlung Sr. Hoheit des Herzogs von 

Orléans’, p. 214, Hoffmann, Repräsentation, p. 442 en Hoogers, De verbeelding van het 

souvereine, p. 110-111, p. 116-118 en p. 125. Volgens Hoogers ‘‘verlaat’ de natie [in 

representatie bij Sieyès] de natuurtoestand (preciezer: verschijnt zij in haar 

vertegenwoordigers in de staat, zelf blijft zij immers in de natuurtoestand) en wordt zij 

bij machte aan gene zijde van de natuurtoestand, dat wil zeggen: in de staat te handelen 

en te willen.’ Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 119. 
109  Dat representanten een vrij mandaat hebben betekent volgens Hoogers bij Sieyès dat zij 

‘een volstrekt imperatieve opdracht hebben (namelijk het representeren van de wil van de 

natie), maar zonder enige inhoudelijke begrenzing’. Sieyès, ‘Empfehlung Sr. Hoheit des 

Herzogs von Orléans’, p. 225, Sieyès, ‘Über die Frage des königlichen Vétos’, p. 268 en 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 120-121. 
110  Sieyès/Sonenscher, ‘What Is the Third Estate?’, p. 154-155; Hoogers, De verbeelding 

van het souvereine, p. 120. In de Franse praktijk was de oplossing hiervoor onder andere 

het partijverbod, het verbod op parlementsontbinding en het centralisme. Fleiner-Gerster 
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deelwillen, ziet Sieyès dergelijke willen als storend en wil hij ze uit de nationale 

vergaderzaal bannen. Het vrije mandaat is daar het meest geschikte instrument 

voor. In zijn optiek representeren de parlementariërs dan ook zowel tezamen als 

ieder afzonderlijk de gehele natie en niet (slechts) hun kiezers.
111

 Het product 

van parlementaire deliberatie bij uitstek, de wet, is hier volgens hem een uiting 

van. Wetten zijn in zijn optiek onpersoonlijk en algemeen verbindend voor 

zowel burgers als overheidsorganen, juist omdat zij het product zijn van de 

gemeenschappelijke wil.
112

 

 Sieyès meent uiteindelijk niet dat representanten helemaal los kunnen 

functioneren van het kiezerscorps. Omdat onder andere voorkomen moet 

worden dat het parlement een ‘esprit de corps’ ontwikkelt en de hem gestelde 

taak vergeet, moet het parlement ieder jaar voor een derde door verkiezingen 

vernieuwd worden. Herverkiezing moet bovendien pas na enige jaren mogelijk 

zijn.
113

 Het vrije mandaat betekent weliswaar dat representanten niet in rechte 

aangesproken kunnen worden op hun feitelijk gedrag, maar dat betekent niet dat 

Sieyès er eindeloos op vertrouwt dat zij het goede zullen (blijven) doen. Zij 

moeten volgens hem zelfs regelmatig vervangen worden om het steeds 

aanwezige risico van identificatie van een deelbelang met het algemeen belang 

te voorkomen.
114

 

 Het leerstuk van het volk als de grondwetgevende macht omvat veel 

inzichten die bij andere schrijvers al (latent) aanwezig waren. Nieuw aan Sieyès’ 

theorie is vooral dat deze ze expliciteert en samenbrengt in een omvattende 

theorie.
115

 De positie die het volk volgens het concept volkssoevereiniteit 

inneemt ten opzichte van de rechtsorde wordt daarmee bij hem voor het eerst 

geheel inzichtelijk, terwijl dat concept tegelijkertijd geoperationaliseerd is voor 

grote staten, zoals Europa die kende in de achttiende eeuw. De soeverein vormt 

volgens dit concept een onsplitsbare eenheid (althans zolang de soevereiniteit 

behouden blijft). Hij staat voor, buiten en naast de rechtsorde in de 

natuurtoestand maar beslist wel over die rechtsorde zonder gebonden te zijn aan 

regels. Tot slot is hij in absolute en perpetuele zin de bron van die rechtsorde. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Allgemeine Staatslehre, p. 312. Zie ook Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 

116. 
111  Sieyès/Sonenscher, ‘Views of the Executive Means’, p. 12; Hoffmann, Repräsentation, 

p. 406; Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 107, p. 118 en p. 300. 
112  Dat wetten onpersoonlijk en algemeen verbindend zijn betekent volgens Sieyès overigens 

ook dat het niet aan de wet is de van nature gegeven verschillen tussen mensen te 

veranderen, tenzij die het algemeen belang schaden. Sieyès/Sonenscher, ‘What Is the 

Third Estate?’, p. 156; Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 107 en p. 114. 
113  Sieyès/Sonenscher, ‘What Is the Third Estate?’, p. 155 en Sieyès, ‘Über die Frage des 

königlichen Vétos’, p. 275; Kurz, Volkssouveränität und Volksrepräsentation, p. 271; 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 119-120. 
114  Sieyès/Sonenscher, ‘What Is the Third Estate?’, p. 155. Vgl. Lindahl, ‘‘Vorst, op God 

na’’, p. 129.  
115  Hoogers & Van den Driessche, ‘Een democratisch souvereiniteitsbegrip’, p. 59. 
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 Opvallend is dat het volk bij Sieyès zowel absoluut heerser als absoluut 

onderdaan is. Hij meent immers dat de natie, zowel ter oprichting van de staat 

als binnen de staat, weliswaar soeverein is maar slechts door middel van 

representatie tot handelen kan worden gebracht.
116

 De voor hem zo belangrijke 

eenheid van de natie betekent daarmee niet alleen dat de wil van individuen 

slechts (fictief) noodzakelijk is ter oprichting van de natie en daarna buiten beeld 

verdwijnt, maar ook dat de natie in zekere zin wordt uitgeleverd aan de macht en 

de procedures van de staat.
117

 Hoewel de soeverein niet gebonden is aan het 

recht, schrijft dat recht wel exclusief voor hoe de wil van de natie tot aanzijn kan 

worden gebracht. Niemand kan blijkbaar buiten het geldende recht om beweren 

namens de soeverein te handelen, omdat het recht voorschrijft wie er wanneer 

op welke wijze tot representatie geroepen is. 

 Het verschil tussen volkssoevereiniteit en natiesoevereiniteit lijkt, tot slot, 

vooral de Franse (en Belgische) gemoederen bezig te hebben gehouden.
118

 Het 

verschil tussen beide zou er met name in schuilen dat natiesoevereiniteit een 

(constitutioneel) monarchale regeringsvorm niet uit zou sluiten, maar referenda 

wel, terwijl volkssoevereiniteit het omgekeerde zou meebrengen. Dat zou de 

soevereiniteit immers, conform Rousseaus theorie, toekennen aan het actueel 

levende, handelingsbekwame volk.
119

 De huidige Franse constitutie kent de 

‘nationale soevereiniteit’ evenwel toe aan het volk, dat die door middel van zijn 

representanten en referenda uitoefent.
120

 Ook in het Franse debat zijn beide 

concepten daarmee uiteindelijk verzoend en vermengd. Hoewel er dus wel 

verschillen bestaan tussen volkssoevereiniteit en natiesoevereiniteit, wordt er in 

de rest van dit onderzoek in beginsel geen onderscheid gemaakt tussen beide 

concepten, omdat zij de meest wezenlijke kenmerken delen.
121

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

116  Typerend is het volgende citaat van Hoogers: ‘De natie is souverein, zeker, maar voor 

zover zij in souvereiniteit handelt, doet zij dat uitsluitend door middel van haar 

vertegenwoordigers in de staat.’ Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 119. Zie 

ook p. 122-125 en p. 300. 
117  Zie over het uitgeleverd zijn van de soeverein aan de macht en procedures van de staat 

Van der Tang, Grondwetsbegrip en grondwetsidee, p. 155. 
118  J. Ziller, ‘Getting Rid of the Mal de Bodin’, in: N. Walker (red.), Sovereignty in 

Transition, Oxford: Hart Publishing 2003, p. 261-278. De Belgische constitutie gaat 

expliciet uit van de soevereiniteit van de natie. 
119  Voor de precieze verschillen tussen beide concepten volgens het Franse debat, zie Ziller, 

‘Getting Rid of the Mal de Bodin’, p. 264-268. 
120  In Engelse vertaling luidt de eerste volzin van art. 3 van de Franse constitutie: ‘National 

sovereignty shall vest in the people, who shall exercise it through their representatives 

and by means of referendum.’ www.assemblee-nationale.fr/english/#I. Zie ook Ziller, 

‘Getting Rid of the Mal de Bodin’, p. 267. 
121  Vgl. Barents, De communautaire rechtsorde, p. 94. 
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5. De meerderheidswil als probleem 

5.1 Calhoun 

Rousseau en Sieyès leggen sterk de nadruk op de onverbrekelijke eenheid van 

het volk of de natie. Zozeer zelfs dat beiden menen dat diegenen, die zich niet 

wensen te conformeren aan het collectief daartoe zonder meer gedwongen 

mogen worden. Bekend is inmiddels dat deze rationalisatie van het 

overheidsgezag een groot risico op misbruik in zich draagt. Onder meer de 

Franse Revolutie heeft dat duidelijk gemaakt. Het is dan ook niet vreemd dat er 

tijdens en na Sieyès’ leven theorieën ontstonden die reageerden op deze 

dwingende eenheidswil. 

 John C. Calhoun (1772-1850) reageerde wellicht niet zozeer op de Franse 

Revolutie of op de theorie van Sieyès, maar wel op de gedachte dat een 

meerderheid het nu eenmaal voor het zeggen heeft, dan wel beter weet dan de 

minderheid wat juist is. Hij neemt als het ware Madisons maatschappijvisie van 

noodzakelijkerwijs botsende belangen en trekt die consequent door tot een 

theorie waarin die belangen de voornaamste bouwstenen van de 

maatschappelijke wil vormen. Hij deelt weliswaar veel van de uitgangspunten 

van de hem voorgaande schrijvers over volkssoevereiniteit, maar de gedachte 

van de op homogene wilsovereenstemming gebaseerde algemene wil niet. 

Daardoor laat zijn theorie goed de consequenties zien die een heterogene-

maatschappijvisie kan hebben. 

 Soevereiniteit is voor Calhoun onlosmakelijk verbonden met de staat. 

Soevereiniteit is volgens hem de hoogste, ondeelbare bevoegdheid om over de 

rechtsorde te beslissen, die meebrengt dat alle overheidsbevoegdheden op de 

constitutie terug te voeren moeten zijn.
122

 Evenals Rousseau meent hij dat de 

soeverein het (constitutionele) recht niet kan schenden omdat hij er de bron van 

is.
123

  

 Ook niet nieuw, maar wel zeer belangrijk voor Calhouns theorie is de 

conclusie die hij hieraan verbindt, namelijk dat de relatie tussen het soevereine 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

122  Calhoun, ‘Discourse’, p. 72. Zeer bekend is o.a. zijn uitspraak: ‘I maintain that 

sovereignty is in its nature indivisible. It is the supreme power in a State, and we might 

just as well speak of half a square, or half of a triangle, as half a sovereignty.’ J.C. 

Calhoun/C.N. Wilson, ‘Speech on the Force Bill’, in: C.N. Wilson (red.), The Papers of 

John C. Calhoun vol. XII: 1833-1835, Columbia, South Carolina: University of South 

Carolina Press 1979, p. 71; C.M. Wiltse, ‘Calhoun’s Democracy’, The Journal of Politics 

1941, vol. 3, nr. 2, p. 217. Net als Bodin hanteert Calhoun daarbij het argument dat er 

niet twee hoogste gezagsbronnen kunnen zijn omdat geen van beide dan de hoogste is. 

Calhoun, ‘Discourse’, p. 91. Vgl. Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 175-

176 en p. 188. 
123  Calhoun, ‘Discourse’, p. 166. Zie ook Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 

172-173. 
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volk en de overheid er een is van principal en agent: de door middel van onder 

andere verkiezingen aangewezen overheidsfunctionarissen ontlenen zowel hun 

bevoegdheden als de grenzen aan de uitoefening daarvan aan de constitutie.
124

 

Het zou een grote vergissing zijn die bevoegdheden te verwarren met de 

soevereiniteit zelf. Bevoegdheden kunnen namelijk, eventueel onder 

voorwaarden, gedeeld of gedelegeerd worden, maar de soevereiniteit zelf niet. 

Die delen is volgens hem hetzelfde als haar vernietigen.
125

 De soeverein kan 

gedelegeerde bevoegdheden dan ook altijd weer aan zich trekken. In de woorden 

van Bassani: ‘in no instance can the creation overcome the creator.’
126

  

 Tot zover niet veel nieuws. Bij de precieze uitwerking van het 

vertegenwoordigend stelsel laat Calhoun evenwel sterke afwijkingen zien ten 

opzichte van de hem voorgaande denkers (en ten opzichte van zijn tijdgenoten). 

De belangrijkste theoretische oorzaak hiervan is dat hij bepaald niet meent dat 

allen van nature gelijk (gecreëerd) zijn.
127

 Hij verwerpt maatschappelijk-

verdragtheorieën en de (fictieve) natuurtoestand ten gronde en stelt er het 

instinct voor in de plaats. Niet de ongeorganiseerde natuurtoestand, maar de 

sociale of politieke toestand is volgens hem voor de mens het meest natuurlijk, 

terwijl een overheid noodzakelijk is om de egoïstische neigingen van mensen in 

te dammen.
128

 Net als bij Locke lijkt ‘natuurlijk’ bij hem vooral ‘goddelijk’ te 

betekenen, aangezien de ‘natuurlijke samenhang’ die er volgens hem bestaat 

tussen de menselijke aard en het hebben van een overheid vooral betekent dat 

die overheid van goddelijke oorsprong is.
129

 

 Hoe dan ook is het volgens Calhoun problematisch dat de overheid door 

mensen ter hand genomen moet worden.
130

 Hij meent dan ook dat het verstandig 

is een constitutie aan te nemen die als structurele rem de overheid aan banden 

legt. Omdat die constitutie ‘uit de boezem van de gemeenschap’ zou moeten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

124  Calhoun, ‘Discourse’, p. 71 en p. 82 J.C. Calhoun, ‘A Disquisition on Government’, 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. 14. Zie ook Spain, The political 

theory of John C. Calhoun, p. 175-176 en Forsyth, Unions of States, p. 121-122. 
125  Calhoun, ‘Discourse’, p. 91 en Calhoun/Wilson, ‘Speech on the Force Bill’, p. 71; 

Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 169-170; Wiltse, ‘Calhoun’s Democracy’, p. 

217; Bassani, ‘State's Rights’, p. 147-148. Vgl. Spain, The political theory of John C. 

Calhoun, p. 172-174 en Forsyth, Unions of States, p. 125. 
126  Bassani, ‘State's Rights’, 147; Calhoun, ‘Disquisition’, p. 37-38 en Calhoun, ‘Discourse’, 

p. 86 en p. 90. 
127  Calhoun, ‘Disquisition’, p. 38-39. Zie ook C.E. Merriam, ‘The Political Theory of 

Calhoun’, The American Journal of Sociology 1902, vol. 7, nr. 5, p. 586-587.  
128  Calhoun, ‘Disquisition’, p. 7-11 en p. 39. Vgl. Spain, The political theory of John C. 

Calhoun, p. 172 en Merriam, ‘The Political Theory of Calhoun’, p. 579. 
129  Calhoun, ‘Disquisition’, p. 11. 
130  Zie bijvoorbeeld Calhoun, ‘Disquisition’, p. 19. Vgl. Merriam, ‘The Political Theory of 

Calhoun’, p. 579. 
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voortkomen en door of namens het soevereine volk zou moeten worden 

uitgevaardigd, sluit hij uiteindelijk redelijk nauw aan bij de reeds behandelde 

denkers over volkssoevereiniteit.
131

 Net als zij meent hij dat het volk soeverein 

over de rechtsorde is en dat de constitutie door hem uitgevaardigd moet worden. 

 Een groot verschil is evenwel dat Calhoun niet meent dat het soevereine 

volk uit één gemeenschap bestaat die één na te streven algemeen belang kent. 

Iedere politieke gemeenschap bestaat volgens hem namelijk, hoe homogeen ook, 

noodzakelijkerwijs uit verschillende groepen die tegenstrijdige belangen 

hebben.
132

 Problematisch daaraan is in zijn ogen dat meerderheden van nature de 

neiging hebben zichzelf met het gehele volk te identificeren, de minderheid als 

onbetekenend te beschouwen en zich de rechten van het gehele volk toe te 

eigenen. Meerderheidsregering zou dan ook (vrijwel) steeds tiranniek en 

overheersend zijn.
133

 Het stemrecht van burgers is weliswaar een eerste check 

tegen tirannie, maar biedt volgens Calhoun zeker niet voldoende 

bescherming.
134

 Ook de kracht van de publieke opinie en machtenscheiding 

bieden dat niet, omdat beide in de handen van de meerderheid zijn en daardoor 

net zo despotisch als een parlementaire meerderheid kunnen zijn.
135

 

 In plaats van de despotische numerieke meerderheid stelt Calhoun daarom 

dat vrije, constitutionele regering geschiedt aan de hand van de ‘concurrente 

meerderheid’. Representatieve regering kan volgens hem slechts dan werkelijk 

representatief zijn als alle substantiële minderheden vertegenwoordigd zijn.
136

 

De concurrente meerderheid vereist daarom dat beslissingen niet genomen 

worden door een numerieke meerderheid van de gehele gemeenschap, maar 

door een meerderheid van alle afzonderlijke belangengroepen, waarbij iedere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

131  Calhoun, ‘Disquisition’, p. 51. In de woorden van Merriam: ‘There must be a 

government; there may be a constitution (curs. origineel, MD).’ Merriam, ‘The Political 

Theory of Calhoun’, p. 579. Zie verder Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 

139 en p. 151, Merriam, ‘The Political Theory of Calhoun’, p. 579 en Forsyth, Unions of 

States, p. 121. 
132  Calhoun, ‘Disquisition’, p. 11-12. Vgl. Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 

130-131 en p. 134-135. 
133  Calhoun, ‘Disquisition’, p. 13, 20-21, p. 23, p. 26-27 en p. 53; Merriam, ‘The Political 

Theory of Calhoun’, p. 580. Zie ook Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 

129 en p. 132 en Wiltse, ‘Calhoun’s Democracy’, p. 223. 
134  Calhoun, ‘Disquisition’, p. 14-15 en p. 19-21. Vgl. Spain, The political theory of John C. 

Calhoun, p. 156, Merriam, ‘The Political Theory of Calhoun’, p. 582 en Forsyth, Unions 

of States, p. 121. 
135  Calhoun, ‘Disquisition’, p. 24-25 en p. 48-49. Merriam verwoordt het zo: ‘All 

restrictions must be interpreted, all requirements carried out, by the prevailing party, and 

if not in accord with their tendencies will be practically made of no effect. The minority 

is helpless and must submit to any adjustment of constitutional balances that may 

commend itself to the majority.’ Volgens Calhoun zullen grote nationale partijen dit 

probleem verergeren. Calhoun, ‘Disquisition’, p. 33; Merriam, ‘The Political Theory of 

Calhoun’, p. 580-581. 
136  Calhoun, ‘Disquisition’, p. 23-26; Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 129. 
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belangengroep (materieel) een veto heeft.
137

 Deze regel is voor Calhoun zelfs zo 

belangrijk dat die de essentie van constituties vormt: ‘It is, indeed, the negative 

power which makes the constitution,–and the positive which makes the 

government.’
138

 Een constitutionele overheid berust naar zijn mening weliswaar 

op het volk als geheel, maar slechts bij de gratie van de instemming van alle 

binnen dat volk aanwezige belangengroepen. Het volk is daarmee wel als geheel 

soeverein in de rechtsorde, maar kan zich slechts legitiem uitspreken door 

middel van de concurrente meerderheid.
139

  

 Een consequentie van deze combinatie van een heterogene-volksopvatting 

en individuele-rechtenbenadering lijkt te moeten zijn dat het parlement een 

afspiegeling van het volk moet zijn. Als ieder maatschappelijk belang immers 

een vetorecht in wetgevende organen toekomt, moet ieder belang ook daarin 

vertegenwoordigd zijn. Lastig aan deze opvatting is echter dat het nogal 

ingewikkeld is alle (relevante) belangengroepen te identificeren, laat staan ze bij 

iedere overheidsbeslissing een instemmingsrecht te geven. Calhouns eerste 

antwoord op het bezwaar dat zijn theorie nogal complex is, luidt evenwel dat 

‘constitutional governments’ nu eenmaal complex zijn.
140

 In tweede instantie 

erkent hij echter dat het ideaal van een vetorecht voor iedere belangengroep ‘too 

perfect to be reduced to practice in the present’ is.
141

 Hij stelt daarom voor de 

concurrente meerderheid slechts ten aanzien van enkele grote, prominent 

aanwezige belangengroepen in te voeren. Volgens hem is daarmee immers de 

instemming van zo’n groot deel van de gemeenschap vereist dat de verleiding de 

overblijvende minderheid te plunderen een te zwak motief voor machtsmisbruik 

is.
142

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

137  Calhoun, ‘Disquisition’, p. 26. ‘The essence of the “concurrent majority” is, then, the 

veto power granted to the various separate interests. Governmental action is conditioned, 

not upon the consent of a majority of individuals, but upon that of all interests.’ Merriam, 

‘The Political Theory of Calhoun’, p. 582 (curs. origineel, MD). Zie ook Spain, The 

political theory of John C. Calhoun, p. 129-131. 
138  Forsyth, Unions of States, p. 121 (curs. origineel, MD). Zie ook Spain, The political 

theory of John C. Calhoun, p. 129 en p. 155. 
139  Forsyth, Unions of States, p. 121. ‘[T]he voice of the people, –uttered under the necessity 

of avoiding the greatest of calamities, through the organs of a government so constructed 

as to suppress the expression of all partial and selfish interests, and to give a full and 

faithful utterance to the sense of the whole community in reference to its common 

welfare, –may without impiety be called the voice of God. To call any other so would be 

impious.’ Calhoun, ‘Disquisition’, p. 28; Spain, The political theory of John C. Calhoun, 

p. 151 (curs. origineel, MD). 
140  Calhoun, ‘Disquisition’, p. 50. Vgl. Merriam, ‘The Political Theory of Calhoun’, p. 583 
141  Calhoun/Wilson, ‘Speech on the Force Bill’, p. 84-85; Merriam, ‘The Political Theory of 

Calhoun’, p. 583; Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 132 en p. 139. 
142  Calhoun, ‘Disquisition’, p. 21; Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 129-

130. Dit is nogal een vreemd (gelegenheids?)argument, omdat het juist veel 

waarschijnlijker is dat een grote meerderheid zich zal vereenzelvigen met het geheel dan 
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 Een tweede bezwaar tegen Calhouns theorie, namelijk dat de concurrente 

meerderheid in feite de regering door een recalcitrante minderheid zou zijn, zou 

onjuist zijn omdat elke minderheid slechts een negatieve bevoegdheid wordt 

toebedacht en niet een positieve.
143

 Eventuele problemen die voortkomen uit de 

moeizaamheid waarmee besluiten kunnen worden genomen, worden volgens 

hem ondervangen doordat compromissen vanzelf geforceerd worden als dat echt 

nodig is. De angst voor het alternatief, te weten anarchie, zou er vanzelf voor 

zorgen dat ook moeilijke compromissen worden bereikt. Alle noodzakelijke 

beslissingen zouden zo worden genomen, terwijl de politieke vrijheid van 

burgers behouden zou blijven.
144

  

 Calhouns theorie laat goed zien waartoe een heterogene-maatschappijvisie 

uiteindelijk kan leiden. Toegepast op de Amerikaanse federatie zou hij zijn 

theorie evenwel laten neerkomen op een vetorecht voor het noorden en voor het 

zuiden.
145

 Van alle belangengroepen waarvan het denkbaar is dat ze 

vertegenwoordigd zouden moeten worden, zou er dan niet veel overblijven! Ook 

als drastischere pogingen ondernomen zouden worden om de concurrente 

meerderheid in te voeren, zou onvermijdelijk hetzelfde bezwaar blijven bestaan. 

Wie maakt immers uit welke belangen relevant genoeg zijn om een vetorecht 

aan toe te kennen? Waar Madison volstaat met concurrentie tussen al wie zich in 

een factie zal verenigen, lijkt Calhoun er niet echt een antwoord op te hebben. 

Juist bij hem is een dergelijk antwoord evenwel nodig omdat hij een 

constitutioneel recht aan die groepen wil toekennen. Juist als burgers onderling 

niet vergelijkbaar, want principieel verschillend zijn, en aan het parlement niet 

zonder meer de weging van de verschillende belangen kan worden overgelaten, 

is het wezenlijk een criterium te ontwikkelen aan de hand waarvan het 

onderscheid tussen de verschillende groepen op verantwoorde wijze kan worden 

gemaakt. Calhouns theorie laat daarom weliswaar goed in abstracto zien wat de 

consequenties zijn van een wezenlijk heterogene volksopvatting die wordt 

gecombineerd met een individuele-rechtsbenadering, maar is uiteindelijk in 

concreto inconsistent.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

een kleine. Calhouns theorie zou er hier juist toe moeten leiden dat de erg kleine 

minderheid wordt beschermd.  
143  Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 153-155. Vgl. Calhoun, ‘Disquisition’, 

p. 26-27 en Wiltse, ‘Calhoun’s Democracy’, p. 221. 
144  Calhoun, ‘Disquisition’, p. 28; Wiltse, ‘Calhoun’s Democracy’, p. 215-216; Merriam, 

‘The Political Theory of Calhoun’, p. 582-583; Spain, The political theory of John C. 

Calhoun, p. 151. Volgens Wiltse is dit ‘naïeve geloof’ in de onvermijdelijkheid van het 

compromis de grootste zwakte van Calhouns theorie. Wiltse, ‘Calhoun’s Democracy’, p. 

221-222. 
145  Wiltse, ‘Calhoun’s Democracy’, p. 218, Spain, The political theory of John C. Calhoun, 

p. 131-132 en Merriam, ‘The Political Theory of Calhoun’, p. 585. 



HOOFDSTUK 5  245 

 

5.2 Constant 

Een andere oplossing voor de overheersende macht van het getal werd in 

Frankrijk gevonden in verdere rationalisering van de algemene wil. Bij 

Rousseau is geconstateerd dat het moeilijk vast te stellen is of de algemene wil 

voor hem nu auctoritas (gezag of wil) of veritas (waarheid of objectieve 

rationaliteit) is. Hij beweert dat de algemene wil, die door een meerderheid 

wordt vastgesteld (objectief) redelijk is. Die wil is immers inherent gericht op 

het goede voor het volk. Deze opvatting brengt echter nogal wat risico’s met 

zich mee. Als de natie immers zelf gaat over wat ‘het goede’ inhoudt, beslist in 

feite de meerderheid over wat redelijk (het goede) is en wordt het erg makkelijk 

voor die meerderheid de minderheid disloyaliteit te verwijten. Rousseau lijkt 

uiteindelijk te zwichten voor de meerderheid waar hij ten volle erkent dat ook de 

meerderheid zich kan vergissen. Om dat risico te ondervangen is door hem, en 

met name Sieyès een aantal ‘veiligheidskleppen’ voorgesteld, zoals regelmatige 

verkiezingen, het door de meest geschikten van de natie in een open debat laten 

vaststellen wat het algemeen belang vergt, en een zekere mate van 

machtenscheiding.  

 Waar dit echter niet voldoende geholpen leek te hebben, werd gezocht naar 

andere oplossingen voor het probleem van een mogelijk autocratische 

meerderheidswil. Gevonden werd in, in chronologische volgorde, beperkte 

soevereiniteit, de soevereiniteit van de rede, staatssoevereiniteit
146

 en 

rechtssoevereiniteit.
147

 Van deze opvattingen is hier vooral de beperkte-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

146  Staatssoevereiniteit neemt de ‘zijnde staat, die geen nadere legitimatie behoeft’ als 

uitgangspunt en zoekt de legitimatie van de staatswil vervolgens in een evenwicht tussen 

vorst en volk. Zie Van der Tang, ‘Soevereiniteit’, p. 94. Aangezien de soevereiniteit bij 

de staat ligt zijn deze beide slechts orgaan van de staat, zonder dat één van beide kan 

claimen exclusief de soeverein te representeren. Het concept, dat vooral in Duitsland 

aanhang vond, komt er dan ook op neer dat vorst en volk tot elkaar veroordeeld zijn, 

terwijl het bestaan van de staat zelf niet ter discussie staat. Zie nader Jellinek, Allgemeine 

Staatslehre, p. 474-488 en p. 566-594 en Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 86-117. 

Vgl. Van der Tang, Grondwetsbegrip en grondwetsidee, p. 176-183. 
147  Rechtssoevereiniteit kan in zekere zin beschouwd worden als de uiterste consequentie 

van de notie dat de algemene wil in alle individuen aanwezig is. Uitgangspunt van dit 

concept is het (collectieve) rechtsbewustzijn, waarmee alle wetten in overeenstemming 

moeten zijn. Het gaat hierbij om een maatschappelijke opvatting over wat juist is, die 

onder meer rekening houdt met de belangen van minderheden. Omdat slechts 

rechtsgeldig is wat met het rechtsbewustzijn in overeenstemming is, zijn er geen 

garanties nodig voor eventueel misbruik van de bevoegdheid recht vast te stellen. Deze 

laatste notie is echter meteen ook een groot risico van het concept. Zie hierover 

uitgebreider H. Krabbe, De moderne staatsidee, ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1915, 

p. 34-90, D.J, Elzinga. ‘Leven en werk van Hugo Krabbe (1857-1936)’, in: D.J. Elzinga 

(red.), De staat van het recht. Opstellen over staatsrecht en politiek, Zwolle: W.E.J. 

Tjeenk Willink 1990 en S.W. Couwenberg, Gezag en vrijheid. Inleiding in de 
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soevereiniteitsopvatting van Benjamin Constant (1767-1830) relevant, 

aangezien die poogt volkssoevereiniteit bestand te maken tegen het hierboven 

geconstateerde probleem.
148

 Het resultaat van deze poging is een 

volkssoevereiniteitsconcept dat enerzijds de nadruk legde op de representatie 

van verschillende belangen en anderzijds sterk de nadruk legde op de beperkte 

omvang van het overheidsgezag. 

 Constants uitgangspunt lijkt sterk op dat van Calhoun. Net als Calhoun gaat 

hij uit van een soeverein volk waarvan de leden belangen hebben die elkaar 

doorgaans wederzijds uitsluiten.
149

 Ook is hij het eens met de gedachte dat die 

verschillende belangen niet zonder meer met elkaar geharmoniseerd kunnen 

worden tot een allesoverstijgend algemeen belang, maar er in plaats daarvan een 

modus vivendi voor hun naast-elkaar-bestaan moet worden gevonden.
150

 

 Naast deze maatschappelijke heterogeniteit legt hij sterk de nadruk op wat 

bij Locke limited government heet. Constant meent dat verschillende Frans-

Revolutionaire heersers een absolutistische visie op volkssoevereiniteit hadden 

gebruikt om hun verlangen naar macht te verhullen. Daarom moeten 

soevereiniteit en overheidsgezag volgens hem per definitie beperkt zijn. Net als 

Locke stelt hij dat er een staatsvrije (privé)sfeer moet zijn waarbinnen 

individuen vrijheid genieten.
151

 Burgers hebben bij Constant enerzijds een 

privésfeer die buiten het bereik van het overheidsgezag valt, en anderzijds een 

publieke sfeer die zich voornamelijk kenmerkt door het principiële recht van 

allen op deelname aan het overheidsgezag. Waar Rousseaus maatschappelijk 

verdrag zich dus zeer nadrukkelijk kenmerkt door de inlevering door individuen 

van alles aan allen, beperkt Constant de soevereiniteit en meent hij net als Locke 

dat sommige zaken principieel buiten het bereik van de staat moeten worden 

geplaatst. De vraag is daarmee wel hoe een staat goed bestuurd kan worden. Als 

allen immers principieel recht hebben op deelname aan het overheidsgezag maar 

hun belangen principieel tegengesteld aan elkaar zijn, lijkt het lastig te worden 

om tot goede besluiten te komen. Constants antwoord hierop is een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

constitutionele rechts- en ontwikkelingstheorie, Rotterdam: Civis Mundi 1996, p. 191-

192. 
148  Constant/Fontana, ‘Principles of politics’, p. 176-178. 
149  Constant/Fontana, ‘Principles of politics’, p. 175 en p. 205-206; L. Jacobs, ‘Le Moment 

Liberal’, The Historical Journal 1988, vol. 31, nr. 2, p. 485. 
150  Constant/Fontana, ‘Principles of politics’, p. 205-207; Jacobs, ‘Le Moment Liberal’, p. 

485. 
151  Constant/Fontana, ‘Principles of politics’, p. 177. ‘Indeed, in contrast to the ancients, 

Constant defined modern liberty as “the peaceful enjoyment of individual or private 

independence.”’ M.E. Brint, ‘Review: Is Constant's Liberalism “Antidemocratic”?’, The 

Review of Politics 1986, vol. 48, nr. 2, p. 303-304. Zie ook Hoogers, De verbeelding van 

het souvereine, p. 146-147; Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 77-78. Voor de 

staatsvrije sfeer bij Locke, zie H.J. van Eikema Hommes, Hoofdlijnen van de 

geschiedenis der rechtsfilosofie, Deventer: Kluwer 1981, p. 233-234. 
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vertegenwoordigend stelsel dat een combinatie lijkt te zijn van dat van Madison 

en dat van Sieyès. 

 Burgers oefenen hun recht op deelname aan het overheidsgezag bij hem in 

beginsel indirect uit. Net als Sieyès meent hij dat moderne maatschappijen 

noodzaken tot arbeidsdeling en dat, ook los daarvan, het zich noodzakelijkerwijs 

permanent-in-de-natuurtoestand-bevinden van de soeverein meebrengt dat ieder 

op volkssoevereiniteit gebaseerd staatsmodel enigerlei vorm van representatie 

moet kennen.
152

 Een belangrijk verschil tussen Constant en Sieyès is evenwel 

dat hij er niet in gelooft dat de natie als zodanig een wil heeft die door 

representanten kan worden ‘gevonden’. Het parlement moet in zijn ogen een 

neutraal instituut zijn waarin de uiteenlopende maatschappelijke belangen zich 

kunnen tonen. De taak van de representanten is het dan om in een zo vrij en 

open mogelijk gevoerde discussie, die in de openbaarheid plaatsvindt, te komen 

tot verstandige, rationele beslissingen.
153

 De wil van de natie, voor zover die bij 

Constant al zo mag heten, is daarmee een door de rede beperkt algemene wil, 

een gerationaliseerde wil dus, die door vrij overleg en vrije discussie in het 

parlement wordt vastgesteld.
154

 Daarmee was hij slechts één stap verwijderd van 

de doctrinairen, die het eerdergenoemde concept soevereiniteit van de rede 

hanteerden en het de taak van het parlement vonden zoveel mogelijk de rede zelf 

vast te stellen.
 155

 Volkssoevereiniteit lijkt dan ook, met de Franse Revolutie in 

het achterhoofd, in Europa tijdelijk uit beeld te zijn geweest. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

152  Constant/Fontana, ‘Principles of politics’, p. 177-178; resp. Jacobs, ‘Le Moment 

Liberal’, p. 485-487 en Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 143-144 en p. 

146-147. 
153  Constant/Fontana, ‘Principles of politics’, p. 205-207 en p. 221-225. ‘For Constant, the 

central lesson to be learnt from modern commercial activity was that effective and 

creative co-operation could be achieved without common aims. Any greater expectation 

for political life was a dangerous chimera.’ Jacobs, ‘Le Moment Liberal’, p. 487. 
154  Constant/Fontana, ‘Principles of politics’, p. 177-182 en p. 221-225; Hoogers, De 

verbeelding van het souvereine, p. 145-146 en p. 152-154 en p. 163. Zie ook Merriam, 

The Theory of Sovereignty, p. 77. Hij ging daar zelfs zo ver in, dat in de door hem 

opgestelde Acte Additionelle een bepaling was opgenomen die van tevoren op schrift 

gestelde toespraken verbood. Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 145-146. 

Vgl. Constant/Fontana, ‘Principles of politics’, p. 222-223. 
155  Zie bv. Jacobs, ‘Le Moment Liberal’, p. 481. Soevereiniteit van de rede lijkt vooral een 

radicalisering te zijn van de notie dat de algemene wil redelijk is of moet zijn. Het 

concept houdt in dat niet mensen, maar de rede als zodanig de soevereiniteit toekomt. 

Aangezien de rede wel in ieder aanwezig is, maar geen mens kan claimen definitief vast 

te kunnen stellen wat redelijk is, is een consequentie ervan dat overheidsorganen steeds 

door deliberatie moeten blijven zoeken naar wat rechtvaardig is. Eenieder moet dus 

accepteren wat redelijk is, terwijl niemand definitief kan vaststellen wat het redelijkst is. 

Zie nader F. Guizot, ‘History of the Origin of Representative Government’ (Histoire des 

Origines du Gouvernement Représentatif en Europe 1971, vertaald door A.R. Scoble), in: 

A.R. Scoble (red.), François Guizot. Historical Essays and Lectures, Chicago & London: 

The University of Chicago Press 1972, p. 38-49 en p. 61-65, Hoogers, De verbeelding 
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6. Twintigste-eeuwse reflectie op volkssoevereiniteit 

6.1 Schmitt 

De staatstheorie van de meeste West-Europese staten kenmerkt zich in de 

twintigste eeuw onder andere door volkssoevereiniteit als verklarend principe 

van het overheidsgezag.
156

 Dit principe werd doorgaans wel anders ingevuld dan 

tijdens de Franse Revolutie was gebeurd, omdat de gebeurtenissen van die 

periode een stevige waarschuwing voor machtsabsolutisme vormen. In de 

negentiende eeuw was onder andere als reactie daarop de rechtsstaatgedachte tot 

bloei gekomen, die onderdanen tegen dergelijk absolutisme beoogt te 

beschermen. Veel auteurs meenden in de loop van de twintigste eeuw dat deze 

gedachte simpelweg in het verlengde van het concept volkssoevereiniteit lag, 

zodat de gedachte van de ‘democratische rechtsstaat’ ontstond.
157

 Hoewel dit 

vanuit een historisch oogpunt zeer begrijpelijk is, werd zo het zicht ontnomen op 

de inhoud van de idee volkssoevereiniteit. De ‘democratische rechtsstaat’ is 

immers een samenvoeging van twee overlappende, maar desondanks wezenlijk 

verschillende concepten. Volkssoevereiniteit houdt zich primair bezig met de 

legitimatie van het overheidsgezag, terwijl de rechtsstaatgedachte vooral ziet op 

de (rechts)bescherming van burgers.
158

 

 Niet alle auteurs waren het dan ook met deze ontwikkeling eens. Carl 

Schmitt (1888-1985) bewandelde een ander pad en schrok er niet voor terug 

volkssoevereiniteit op radicale wijze los te zien van alles dat daarvan niet 

noodzakelijkerwijs deel uitmaakte. Zijn staatsleer neemt dan ook het concept 

van Sieyès en beschouwt het in zijn uiterste consequenties. Door de 

relativistische wijze waarop Schmitt dat deed, blijft er bij hem weinig ruimte 

over voor garanties voor goede wetten of het daadwerkelijk dienen van het 

algemeen belang. Juist daardoor wordt duidelijk hoezeer het concept een 

constructie is die legitimatie juridisch aan het volk toerekent en daarbij vooral 

hoopt dat legitimatie ook feitelijk plaatsvindt. Met deze vertwijfeling zouden 

onder meer Rousseau en Madison het waarschijnlijk zeer eens zijn geweest. Zijn 

meenden immers allen dat een goed-geconstrueerde rechtsorde geen vervanging 

voor goede politici of goede politieke ideeën kan zijn. Het recht kan de mensen 

in hun optiek hooguit in staat stellen zichzelf collectief te regeren, terwijl het aan 

henzelf blijft dat ook daadwerkelijk legitiem te doen. 

 Volgens Schmitt komt een grondwet legitiem, dat wil zeggen niet slechts de 

facto, tot stand wanneer die berust op de beslissing van een erkende 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

van het souvereine, p. 150-163, Jacobs, ‘Le Moment Liberal’ en Merriam, The Theory of 

Sovereignty, hoofdstuk 4. 
156  Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, p. 30. 
157  Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 211. 
158  Zie hierover nader Van der Pot/Elzinga & De Lange, p. 174-176. 
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grondwetgevende macht.
159

 Historisch gezien zijn er volgens hem twee 

subjecten die voor het bezit van die macht in aanmerking komen, namelijk de 

vorst en het volk, zodat er niet één ‘juiste’ bron van het overheidsgezag is. 

Juridisch gezien zou daarom pas bij en door de beslissing tot constitutie van de 

rechtsorde blijken wie daarover soeverein is. De beslissing een grondwet tot 

stand te brengen heeft volgens Schmitt dan ook een existentieel karakter: deze 

behoeft geen nadere rechtvaardiging of grondslag en kan die ook niet hebben.
160

 

De soevereine beslissing is simpelweg de enige mogelijke grondslag voor de 

gelding van de grondwet en is daartoe ook voldoende.
161

 

 Niet iedere zichzelf ‘volk’ noemende verzameling mensen kan volgens 

Schmitt soeverein zijn. Daarvoor is het nodig dat die verzameling een natie 

vormt. Criteria daarvoor zijn dat het volk zich als eenheid van zijn eigen 

politieke existentie bewust is en dat het tot zelfbeschikkend handelen in staat 

is.
162

 Aan het eerste criterium voldoet een volk volgens hem als het in staat is 

een onderscheid te maken tussen diegenen die tot het volk behoren en diegenen 

die erbuiten vallen.
163

 Hij legt er dan ook de nadruk op dat democratische 

gelijkheid niet gebaseerd is op de gelijkheid van allen, maar slechts op de 

gelijkheid van allen die staatsburger zijn.
164

  

 Of een volk ook tot zelfbeschikkend handelen in staat is lijkt op het eerste 

oog, net als de vraag of er aan het eerste criterium voldaan is, vanuit een 

juridisch oogpunt moeilijk vast te stellen. Er is op dit punt bij Schmitt in zekere 

zin sprake van een Baron von Münchhausen-effect: enerzijds kan een volk pas 

soeverein zijn als het tot zelfbeschikkend handelen in staat is, anderzijds blijkt 

het juist door dat zelfbeschikkend handelen soeverein te zijn. Hij erkent dit 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

159  Schmitt, Verfassungslehre, p. 87-88. 
160  Schmitt, Verfassungslehre, p. 76 en p. 87-88.  
161  Schmitt, Verfassungslehre, p. 75-76, p. 87 en p. 90. ‘[H]et recht kan [volgens Schmitt] 

niet vanuit zichzelf verklaren waarom het geldt, waarom het recht is. Dat recht recht is, is 

het gevolg van een beslissing: de beslissing dat deze ordening, en niet een andere, een 

rechtsordening zal zijn. De beslissing om een rechtsorde in het leven te roepen is 

normatief nergens op gefundeerd; zij is een souvereine beslissing.’ Hoogers, De 

verbeelding van het souvereine, p. 252. Auctoritas, non veritas facit legem betekent 

volgens Schmitt dus hetzelfde als volgens Hobbes: de (grond)wet geldt niet vanwege zijn 

morele gelijk maar omdat die op de wil van het bevoegde gezag berust. Schmitt, 

Verfassungslehre, p. 140; Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 208.  
162  Een volk dat niet aan deze eigenschappen voldoet is volgens Schmitt wel een volk maar 

geen natie. Schmitt, Verfassungslehre, p. 79. Elementen die bij kunnen dragen aan de 

eenheid van de natie zijn volgens hem gezamenlijke taal, gezamenlijk lot, gezamenlijke 

doelstellingen etc. Schmitt, Verfassungslehre, p. 50, p. 71 en p. 231.  
163  Schmitt spreekt in dit verband van het onderscheiden van vriend en vijand. Schmitt, 

Verfassungslehre, p. 247. 
164  Volgens Schmitt is deze gelijkheid in zekere zin overigens een fictie omdat alle burgers 

behandeld worden alsof ze gelijk zijn. Schmitt, Verfassungslehre, p. 226-228. Zie verder 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 213 en Schmitt, Die 

geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, p. 13-14. 
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echter ten volle en ziet precies hierin het existentiële karakter van de beslissing 

de rechtsorde tot stand te brengen.
165

 De staat vormt volgens hem de uitdrukking 

van het natie-worden van het volk.
166

 

 Schmitts verhouding tussen de soevereine natie en de rechtsorde is zeer 

vergelijkbaar met die van Sieyès. Net als Sieyès meent hij dat de soeverein geen 

deel van de rechtsorde kan uitmaken omdat hij als hij door het recht beheerst 

zou worden daarvan niet de bron zou kunnen zijn. Het leerstuk van de pouvoir 
constituant, die zich principieel buiten de rechtsorde bevindt omdat er binnen de 

staat slechts ruimte is voor principieel beperkte pouvoirs constitués, wordt door 

hem dan ook volledig overgenomen.
167

 Net als Sieyès meent hij dat de 

grondwetgevende macht één en ondeelbaar is en niet kan worden overgedragen, 

vervreemd of ‘verbruikt’ (door uitvaardiging van een grondwet). Ook bij 

Schmitt blijft de soevereine natie daarmee te allen tijde ‘bevoegd’ zichzelf naar 

believen een nieuwe grondwet te geven. Deze nieuwe grondwet is simpelweg 

een nieuwe ‘fundamentele politieke beslissing’, die niet tot de oude rechtsorde te 

herleiden is.
168

  

 Schmitt lijkt een sterke fascinatie te hebben voor de beslissing de (nieuwe) 

rechtsorde tot stand te brengen en besteedt daar veel aandacht aan. Dit is vanuit 

zijn theorie logisch, omdat met de beslissing over de rechtsorde immers gegeven 

is wie er soeverein is. Hij ontwikkelt in dit verband de gedachte dat diegene 

soeverein is, die over de uitzonderingstoestand beslist.
169

 Met die situatie wordt 

de situatie bedoeld waarin niet-positiefrechtelijk staatsnoodrecht wordt 

toegepast. Omdat in die toestand de gelding van het positieve recht deels is 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

165  Het bestaan van het volk als zodanig en zijn beslissing de rechtsorde te scheppen kunnen 

volgens hem immers niet normatief herleid worden en zijn er simpelweg wel of niet. C. 

Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, München en 

Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot 1934, p. 11, p. 16 en p. 42, Schmitt, 

Verfassungslehre, p. 82-83 en Folke Schuppert, ‘The Constituent Power’, p. 40-41.  
166  Of, anders gezegd, ‘de organisatievorm waardoor een volk een politieke eenheid wordt’. 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 200-201. Omdat volgens Schmitt staat en 

constitutie samenvallen, kan ook gesteld worden dat de constitutie een uitdrukking vormt 

van het natie-worden van het volk. Schmitt, Verfassungslehre, p. 44 en p. 89-90. Zie 

verder Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 210 en Schmitt, Verfassungslehre, 

p. 205.  
167  De soeverein is volgens Schmitt daarmee transcendent aan de rechtsorde, terwijl ook de 

geconstitueerde bevoegdheid tot grondwetswijziging volgens hem principieel beperkt is. 

Resp. Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 207 en p. 219-220 en Schmitt, 

Verfassungslehre, p. 91, p. 98, p. 102 en p. 242. Zie over het transcendente, ‘afwezige’, 

karakter van de soeverein bij Sieyès nader Lindahl, ‘‘Vorst, op God na’’. 
168  Schmitt, Verfassungslehre, resp. p. 77 en p. 88. Hij haalt in dit verband het adagium ‘de 

stem van het volk is de stem van God’ aan, dat volgens hem vooral betekent dat het volk 

zelf moet beslissen over zijn politieke ordening en iedere andere ‘stem’ moet afwijzen 

die het zijn wil zou willen opleggen. Schmitt, Verfassungslehre, p. 238.  
169  Schmitt, Politische Theologie, p. 11-13; Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 

208-209. 
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opgeschort, is die volgens Schmitt de toestand waarin besloten zal moeten 

worden welke rechtsorde er überhaupt te gelden heeft.
170

 Blijft de ‘oude’ 

rechtsorde overeind, dan blijkt dat de oude soevereine beslissing zijn gelding 

nog niet verloren heeft. Wordt er evenwel een nieuwe rechtsorde van kracht, dan 

blijkt de oude beslissing door een nieuwe te zijn vervangen, waarmee de 

soevereiniteit van eigenaar veranderd kan zijn. 

 Bij Sieyès bleek evenwel dat het volk nooit daadwerkelijk zelf kan handelen 

en dat het representanten nodig heeft om dat namens hem te doen. Schmitt 

neemt ook deze consequentie van het zich-permanent-in-de-natuurtoestand-

bevinden van de soeverein over. Net als Sieyès meent hij dat het volk zelf te 

amorf is om te kunnen handelen en dat het slechts door middel van representatie 

daartoe kan worden gebracht.
171

 De eenheid van het volk komt ook volgens hem 

in representatie tot uitdrukking en net als Sieyès meent hij daarom dat 

representanten een vrij mandaat moeten hebben opdat zij die eenheid tot 

uitdrukking kunnen brengen.
172

 Daarmee is het bij hem niet alleen verstandig te 

bezien wie er in de uitzonderingstoestand beslist, maar vooral ook namens wie 

hij dat doet. Het maakt bijvoorbeeld uit of iemand zichzelf in naam van God tot 

koning verklaart, of in naam van het volk tot president. 

 Voor de noodzaak tot representatie hanteert hij deels andere argumenten dan 

Sieyès. Hij wijst erop dat geen enkel staatssysteem ooit al zijn burgers het 

stemrecht verleent en dat sommigen dus vertegenwoordigd moeten worden. 

Bovendien meent hij dat zelfs als wel alle burgers zouden mogen stemmen en zij 

het ook nog met elkaar eens zouden zijn, zij nog de eenheid van de natie zouden 

representeren.
173

 Zij zouden immers ook dan namens het collectief van allen 

beslissen en dus de eenheid ‘volk’ tot handelen brengen. Ook de bij een 

referendum of bij parlementsverkiezingen stemmende burgers moeten volgens 

Schmitt daarom worden aangemerkt als representanten van het geheel. Zij zijn 

immers geroepen namens het volk, en niet namens zichzelf te beslissen.
174

 De 

door hen vastgestelde wil geldt als volkswil en niet als de wil van het electoraat. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

170  Schmitt, Politische Theologie, p. 12-13 en p. 19-20; Hoogers, De verbeelding van het 

souvereine, p. 208-209. 
171  Schmitt, Verfassungslehre, p. 206 en p. 210. ‘Vorm, en daarmee: 

handelingsbekwaamheid in de staat, verkrijgt een volk pas door en in zijn representatie.’ 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 222 (curs. origineel, MD). 
172  Kurz, Volkssouveränität und Volksrepräsentation, p. 283-284; Schmitt, 

Verfassungslehre, p. 212 en p. 262. 
173  Schmitt, Verfassungslehre, p. 205-207 en Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 

219-220; V. Hartmann, Repräsentation in der politischen Theorie und Staatslehre in 

Deutschland. Untersuchung zur Bedeutung und theoretischen Bestimmung der 

Repräsentation in der liberalen Staatslehre des Vormärz, der Theorie des 

Rechtspositivismus und der Weimarer Staatslehre, Berlijn: Duncker & Humblot 1979, p. 

203. 
174  Schmitt lijkt daarmee in die zin op Constant dat ook hij de burgers zowel een privé- als 

een publieke hoedanigheid toekent. Schmitt, Verfassungslehre, p. 206-207 en p. 253-254.  
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 Het product van deze representatie, de algemene wil, is bij Schmitt meer 

dan bij de hem voorgaande schrijvers vooral een juridisch construct. Enerzijds 

lijkt hij wel te menen dat er zoiets bestaat als een algemene wil in 

Rousseauiaanse zin, anderzijds lijkt hij er evenwel uitermate pessimistisch over 

dat die ook daadwerkelijk aan het licht komt. Uiteindelijk lijkt hij te menen dat 

ook allerlei met volkssoevereiniteit en democratie samenhangende regels geen 

garantie kunnen bieden voor het daadwerkelijk (inhoudelijk) heersen van die 

wil.
175

 

 Wat er dan nog overblijft is dat de feitelijk vastgestelde wil juridisch wordt 

geacht de algemene wil te zijn. De grondgedachte van democratie gaat volgens 

Schmitt uit van identiteit van onder andere regerenden en geregeerden, van het 

volk met zijn representatie en van het kwantitatieve (de cijfermatige 

meerderheid) en het kwalitatieve (de juistheid van de wet).
176

 Dit betekent onder 

meer dat er volgens hem geen kwalitatief onderscheid mag bestaan tussen 

regeerders en geregeerden. Een dergelijk onderscheid zou de door democratie 

vooronderstelde homogeniteit van het volk immers opheffen.
177

 De 

representanten moeten volgens hem dan ook door het volk, middels algemene 

verkiezingen, worden aangewezen omdat zij bekwaam zijn en het vertrouwen 

van het volk genieten. Niet omdat zij beter zijn.
178

 

 Verder betekent volkssoevereiniteit dat gekozen representanten de opdracht 

hebben de volkswil tot uitdrukking te brengen. Volgens Schmitt kan een 

werkelijk gemeenschappelijke (algemene) volkswil tot stand worden gebracht 

als het parlement een openbaar, open, op argumenten gebaseerde discussie 

voert, waarin het ‘die nationale Bildung und Vernunft repräseniert und sich ihm 

die gesamte Intelligenz des Volkes vereinigt’.
179

 De wil van de natie, die de 

maatstaf voor het handelen van de staat is, komt volgens hem in beginsel tot 

uitdrukking in de wet, die wordt vastgesteld door een meerderheid van 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

175  Schmitt, Verfassungslehre, p. 212-215 en p. 276-282. Hoewel niet altijd even duidelijk is 

wat Schmitt onder democratie verstaat lijkt hij de term als synoniem van 

volkssoevereiniteit, althans als met volkssoevereiniteit samenhangend regeringssysteem 

te beschouwen. Zie bv. Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen 

Parlamentarismus, p. 30-31. 
176  Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, p. 35. Zie ook 

Schmitt, Verfassungslehre, p. 234. 
177  Schmitt, Verfassungslehre, p. 235-237. Andere eisen zijn volgens Schmitt de gelijke 

benoembaarheid in openbare dienst en de gelijkheid voor de wet in algemene zin. 

Schmitt, Verfassungslehre, resp. p. 256 en p. 253; Hoogers, De verbeelding van het 

souvereine, p. 213. 
178  ‘Diejenigen, die regieren, sind d u r c h das Volk, nicht v o m Volk unterschieden’. 

Schmitt, Verfassungslehre, p. 237. Zie ook p. 227 en p. 235-237; Hartmann, 

Repräsentation in der politischen Theorie und Staatslehre, p. 208. 
179  Resp. Schmitt, Verfassungslehre, p. 208; Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 

221 en Schmitt, Verfassungslehre, p. 315. Zie ten aanzien van de inhoud van de 

algemene wil ook Schmitt, Verfassungslehre, p. 252. 
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representanten.
180

 Garanties voor de inhoudelijke juistheid van de wet zijn 

evenwel niet te geven, zodat die vooral juridisch geldt als neerslag van de 

algemene wil. Ook de meerderheid kan zich immers vergissen bij de vaststelling 

van rechtvaardige wetten.
181

 

 De genoemde identiteiten bestaan volgens hem niet in werkelijkheid, maar 

berusten op juridische identificatie of, anders gezegd, op erkenning daarvan.
182

 

In een democratie geldt de wet volgens hem als uiting van de volkswil omdat de 

wil waarop die gebaseerd is, de wil van een parlementsmeerderheid, geldt als 

volkswil. Representatie is naar zijn mening daarmee een middel dat de politieke 

eenheid van het volk onder andere bewerkstelligt of creëert door beslissingen 

toe te rekenen aan allen die ze niet zelf in praktische zin hebben genomen.
183

 In 

een democratie wordt er bij Schmitt daarom vooral namens het volk besloten en 

niet zozeer door het volk zelf.
 184

 

 Dat de in representatie vastgestelde wil van de natie de maatstaf der dingen 

is, heeft volgens Schmitt meer consequenties dan de hem voorgaande schrijvers 

overzien lijken te hebben.
185

 Anders dan zij wijst hij er op dat de juridische 

ongebondenheid van de soeverein meebrengt dat die niet gehouden is een 

regeringsvorm tot stand te brengen waarin het overheidsgezag ook in de staat 

daadwerkelijk door het volk gelegitimeerd wordt. Zou het volk dat wensen, dan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

180  Resp. Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 219 en Schmitt, Verfassungslehre, 

p. 258 en p. 262. 
181  Resp. Schmitt, Verfassungslehre, p. 258 en Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des 

heutigen Parlamentarismus, p. 35-37. Schmitt keert zich overigens precies tegen het 

formele wetsbegrip omdat dat zou meebrengen dat er geen enkel inhoudelijk criterium is 

voor wat de wet zoal kan inhouden en de ‘heerschappij van de wet’ daardoor zinledig zou 

worden. Schmitt, Verfassungslehre, p. 146. 
182  Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, p. 35-36. 
183  Schmitt, Verfassungslehre, p. 207 en p. 239. Hoogers spreekt in dit verband van een 

‘eenheidsstichtend moment van representatie’. Hoogers, De verbeelding van het 

souvereine, p. 224 (curs. origineel, MD). Dat ‘volk zijn’ als volk handelen is, lijkt 

hiermee een nieuwe, zeer juridische betekenis te hebben gekregen. Het maakt daarbij 

overigens volgens Schmitt niet uit of er binnen de staat gerepresenteerd wordt, of dat die 

representatie plaatsvindt teneinde een grondwet uit te vaardigen. Vgl. Schmitt, 

Verfassungslehre, p. 58-60 en p. 76, Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des 

heutigen Parlamentarismus, p. 34-35 en Hartmann, Repräsentation in der politischen 

Theorie und Staatslehre, p. 284. 
184  Hij merkt hierbij dan ook terecht op dat deze ‘Jacobijnenlogica’ uitstekend gebruikt kan 

worden om de minderheid over de meerderheid te laten heersen en dat het eigenlijk niet 

uitmaakt of de meerderheidswil of de minderheidswil met de volkswil geïdentificeerd 

wordt. Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, p. 35-36. 

Zie ook Schmitt, Verfassungslehre, p. 239, Hoogers, De verbeelding van het souvereine, 

p. 220 en Hartmann, Repräsentation in der politischen Theorie und Staatslehre, p. 209-

210. 
185  Zie voor de wil van de natie als maatstaf der dingen Schmitt, Verfassungslehre, p. 236, 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 219-220 en Barents, De communautaire 

rechtsorde, p. 108. 
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zou het naar zijn mening zonder meer een dictatuur tot stand mogen brengen 

waarin één persoon in naam van het volk regeert. Naar huidige maatstaven is 

een dergelijke staat geen democratische staat, maar volgens Schmitt is hij dat 

wel. Ook een dictator die in naam van het volk regeert representeert dat volk in 

zijn ogen immers, zodat een dergelijke staat als het ware de ‘minimumvariant’ 

van zelfregering door het volk is.
186

 Van de democratische regeringsvorm zoals 

die heden ten dage wordt begrepen meent hij daarmee uiteindelijk dat die 

weliswaar slechts mogelijk is op basis van volkssoevereiniteit, maar ook dat die 

daar niet een noodzakelijk onderdeel van is. 

 

6.2 Leibholz 

Ook bij Gerhard Leibholz (1901-1982) kan een twintigste-eeuwse reflectie op 

volkssoevereiniteit worden aangetroffen. Hoewel zijn werk voor het grootste 

deel naadloos aansluit bij dat van Sieyès en Schmitt, is het voor dit hoofdstuk 

toch van belang. Leibholz legde namelijk de nadruk op de gedachte dat de 

politieke eenheid van een volk niet simpelweg bestaat, maar steeds weer bereikt 

moet worden.
187

 Van belang zijn daarbij met name zijn – verschillende – ideeën 

over de rol van politieke partijen bij dit proces. Leibholz’ naoorlogse ideeën 

over de rol van politieke partijen in het proces van politieke wilsvorming staan 

haaks op zijn vooroorlogse beschouwing van het wezen van representatie. Zijn 

theorie over de op representatie van de volkswil gebaseerde staat sluit in eerste 

instantie naadloos aan bij de theorieën van onder andere Sieyès en Schmitt. 

Uiteindelijk vervangt hij die echter door de op identiteit gebaseerde 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

186  Sterker nog, dictaturen zijn volgens Schmitt überhaupt slechts mogelijk op 

‘democratische grondslag’, wat bij hem dus op grondslag van volkssoevereiniteit 

betekent. Daarbij zij evenwel opgemerkt dat Schmitt, in tegenstelling tot eerdere denkers, 

ontkent dat vrijheid überhaupt als beginsel verbonden is aan het concept 

volkssoevereiniteit. Vrijheid is volgens hem verbonden aan de rechtsstaatgedachte. 

Schmitt, Verfassungslehre, resp. p. 235-237 en p. 224-227. Zie ook Schmitt, Die 

geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, p. 36-41. 
187  De gedachte dat de eenheid van de gemeenschap steeds weer opnieuw bereikt moet 

worden werd voor het eerst door Rudolf Smend (1882-1975) in zijn Integrationslehre 

uiteengezet. Die theorie is in essentie evenwel een sociologische staatstheorie, zodat die 

aan het concept volkssoevereiniteit als zodanig niet veel toevoegde. Leibholz, die 

vermoedelijk zeer schatplichtig is aan Smend, heeft de kern van de leer ingepast in een 

theorie die zich baseert op volkssoevereiniteit. Zie voor de kern van de Integrationslehre 

C. Bickenbach, ‘Rudolf Smend (15. 1. 1882 bis 5. 7. 1975) – Grundzüge der 

Integrationslehre’, Juristische Schulung 2005, p. 588-591 en Greber, Grundlagen des 

Bundesstaates, p. 116-123. Voor de overeenkomsten tussen Leibholz en Schmitt en 

Sieyès, zie Hoogers, De verbeelding van het souvereine, o.a. p. 262-263. Vgl. G. 

Leibholz, Das Wesen der Repräsentation und der Gestaltwandel der Demokratie im 20. 

Jahrhundert, Berlijn: Walter der Gruyter & Co. 1966, p. 46 en p. 58-59. 
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partijenstaat. Interessant aan Leibholz’ theorieën zijn daarmee vooral enerzijds 

zijn verhouding tussen de soevereine volksgemeenschap en de individuen die 

daar lid van zijn en anderzijds zijn verhoudingen tussen de volksgemeenschap, 

politieke partijen en de volkswil. 

 Net als Schmitt meent Leibholz dat het volk niet de enige mogelijke 

soeverein is. Ook meent hij dat niet zomaar iedere verzameling individuen die 

zich ‘volk’ noemt in aanmerking komt voor de positie van soeverein.
188

 Het volk 

moet volgens hem een ‘politiek-ideële eenheid’ vormen om een soevereine natie 

te kunnen zijn. Om dat te kunnen zijn moet een volksgemeenschap volgens 

Leibholz een waardengemeenschap zijn, die ‘sich seines politisch-kulturellen 

Eigenwertes bewußt wird und willensmäßig seine Existenz als selbständige 

konkrete Ganzheit bejaht’.
189

 Het volk was zich volgens Leibholz in de tijd van 

de monarchie nog niet bewust van zijn politieke existentie. Sinds die tijd dekken 

de begrippen volk en natie elkaar volgens hem echter vrijwel steeds.
190

 

Leibholz’ natiebegrip lijkt dus sterk op dat van Schmitt, aangezien beiden 

menen dat het volk zich als eenheid van zijn politieke existentie bewust moet 

zijn, en zich als zodanig moet manifesteren.  

 Een verschil tussen Schmitt en Leibholz treedt echter op de voorgrond 

wanneer wordt bezien wat volgens Leibholz een volksgemeenschap precies is. 

In navolging van Smend meent hij dat de bovenindividuele volksgemeenschap 

niet verklaard kan worden uit de hem samenstellende individuen. De 

gemeenschap zou een ‘hoger zijn’ vormen, die zowel erfgenaam van de vorige 

generaties is als kiem van de komende generaties.
191

 Het individu kan in deze 

visie niet los gezien worden van de gemeenschap. In plaats daarvan moet het 

worden begrepen als een deel ervan, dat in constante wisselwerking met het 

geheel staat en zich collectief uit.
192

 Individuen moeten van Leibholz daarom 

niet alleen gemeenschapsbetrokken zijn, ze moeten ook in die zin met elkaar 

verbonden zijn dat ze een waardengemeenschap vormen.
193

 

 Volgens Leibholz is de eenheid van het volk zelfs als hiervan sprake is 

evenwel geen statisch gegeven, zoals Schmitt volgens hem wel meent, maar 

moet die steeds weer opnieuw worden bereikt.
194

 De eenheid van het soevereine 

volk zou niet zozeer een onverbrekelijk gegeven zijn als wel een zich dagelijks 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

188  Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, resp. p. 140-148 en p. 46-48. 
189  Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 46-48. Die existentie ‘bejahen’ gebeurt ook 

bij Leibholz door middel van vaststelling van de (eventueel ongeschreven) constitutie (p. 

76). De eis dat al het overheidsgezag teruggevoerd moet kunnen worden op het volk 

heeft bij Leibholz ongeveer dezelfde inhoud als bij Schmitt: ook dictaturen zijn 

doorgaans gebaseerd op de gerepresenteerde volkswil (resp. p. 78-79 en p. 142). 
190  Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 48. 
191  Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 44-46. 
192  Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 46-47; Kurz, Volkssouveränität und 

Volksrepräsentation, p. 282.  
193  Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 46.  
194  Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 46 en p. 58-59. 
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herhalend proces van (statelijke) wilsvorming. De wijze waarop deze 

eenheidsstichtende wilsvorming plaatsvindt is volgens Leibholz mogelijk door 

middel van representatie of door middel van identiteit.
195

  

 De op representatie van een soeverein volk gebaseerde staat van Leibholz 

lijkt sterk op die van de hiervoor behandelde theorieën. Representanten 

representeren volgens hem de gehele (politiek-ideële) volksgemeenschap en 

moeten een vrij mandaat hebben omdat zij anders aan de wensen van een deel 

van het volk gebonden zouden zijn in plaats van aan de volkswil en niet-

stemmers dan ongerepresenteerd zouden blijven.
196

 De volkswil kan in zo’n 

staat volgens hem slechts worden vastgesteld door middel van een openbare, 

open, ‘scheppende discussie’, die zich kenmerkt door een vrije uitwisseling van 

meningen en ideeën.
197

 Dat de aldus vastgestelde wil geldt als de wil van de 

volksgemeenschap als geheel is volgens hem logisch omdat anders niet te 

verklaren valt waarom die bindend is voor diegenen die hem niet zelf hebben 

vastgesteld.
198

 Een sociologisch element dat Leibholz hier net als Schmitt aan 

toevoegt, is dat er een daadwerkelijke vertrouwensband moet bestaan tussen 

volksgemeenschap en parlement omdat representatie onder andere zou berusten 

op de erkenning daarvan door de gerepresenteerden.
199

 Deze band moet volgens 

Leibholz ‘werkelijk’ zijn omdat vertrouwen niet door normen tot stand kan 

worden gebracht. 

 Dat het parlement het volk representeert brengt volgens Leibholz weliswaar 

doorgaans mee dat het de wetten vaststelt, maar die bevoegdheid is volgens hem 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

195  Deze twee principes kunnen volgens Leibholz niet in een constitutioneel systeem 

vermengd worden omdat ofwel het parlement, ofwel het volk zelf de volkswil vaststelt. 

Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 120-121. Zie echter ook p. 58, waar 

Leibholz stelt dat wilsvorming door de volksgemeenschap slechts door middel van 

representatie mogelijk is. 
196  Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 260, Kurz, Volkssouveränität und 

Volksrepräsentation, p. 282-283 en Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 46-51, 

p. 54-55, p. 72-75, p. 142 en p. 162. Waar representanten gebonden worden aan een 

imperatief mandaat, worden ze volgens Leibholz gedegradeerd tot afgezant of zendeling 

en verliezen ze hun representatieve karakter. Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 

83-84. 
197  Het parlementaire debat zou volgens Leibholz iedere zin verliezen en tot een nutteloos 

ritueel worden als de afgevaardigden niet open zouden staan voor nieuwe argumenten, 

slechts marsroutes zouden volgen en aan het einde van de behandeling niet zelfstandig de 

laatste beslissing zouden nemen. Tot de openbaarheid van dat debat rekent Leibholz 

overigens ook de vrijheid van meningsuiting, de openbaarheid van de handelingen van 

het parlement, kies- verenigings- en vergadervrijheid, persvrijheid, vrijheid van 

geloofsopvatting en de waarborging van het petitierecht. Leibholz, Das Wesen der 

Repräsentation, p. 103 en p. 178-179. Vgl. Kurz, Volkssouveränität und 

Volksrepräsentation, p. 283. 
198  Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 51-52 en p. 57. 
199  Resp. Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 156-158 en Kurz, Volkssouveränität 

und Volksrepräsentation, p. 283. 
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niet noodzakelijk in een op representatie van het volk gebaseerde staat.
200

 Het 

parlement zou ook heel goed het volk kunnen representeren door te adviseren 

over wetgeving, door middel van parlementaire controle van de regering en door 

middel van het budgetrecht. De wet heeft bij hem dan ook, anders dan bij de 

meeste hem voorgaande denkers, niet de bijzondere status dat die de volkswil 

vastlegt. De representatieopdracht van het parlement zegt in zijn theorie dan ook 

weinig over het bevoegdhedenbereik van het parlement.
201

 

 Hoewel Leibholz deze representatietheorie aanvankelijk voor juist hield, 

vond hij uiteindelijk dat die met de politieke werkelijkheid van de dag niet altijd 

evenveel van doen had. Onder andere de enorme kiesrechtuitbreidingen van de 

negentiende eeuw hadden er volgens hem voor gezorgd dat representanten 

voornamelijk lid van een politieke partij waren geworden en eerder 

functioneerden als zaakwaarnemer van die partij dan als onafhankelijk 

representant van het volk.
202

 Dit probleem speelde volgens hem in de jaren 1920 

al. Hij verbond er na de Tweede Wereldoorlog echter pas theoretische 

consequenties aan, toen hij de partijenstaat dan ook meteen maar helemaal 

omarmde.
203

 

 De (voor dit onderzoek) belangrijkste consequentie van die keuze is dat het 

parlement volgens Leibholz voortaan niet langer in representatie de volkswil 

vaststelt, maar het slechts nog het instituut is waar blijkt wat het volk zelf, in 

identiteit, heeft besloten. Politieke partijen zijn in de partijenstaat volgens hem 

namelijk het middel waardoor het volk tot politiek handelen in staat wordt en 

zijn in die zin dus de dragers van een deel van de algemene wil.
204

 De (gehele) 

algemene wil wordt dan weliswaar nog vastgesteld door het parlement, maar 

niet langer door middel van een open debat. In plaats daarvan worden slechts de 

in het parlement uitgebracht stemmen opgeteld. 

 Problematisch aan deze visie lijkt te zijn dat die ofwel niet kan uitleggen 

waarom genomen besluiten ook gelden voor de minderheid, ofwel stiekem toch 

uitgaat van representatie.
205

 De verbindendheid van de algemene wil hangt bij de 

tot nu toe behandelde schrijvers en zelfs ook bij de vooroorlogse Leibholz 

immers steeds terecht af van de eigenschap dat die de wil van het geheel is. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

200  Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 61-63. 
201  Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 62-63. Het parlement mag volgens Leibholz 

slechts dan de volkswil vaststellen als de constitutie zegt dat dat zo is. Net zo zegt de 

algemene notie dat verkiezingen noodzakelijk zijn volgens hem bijzonder weinig over 

hoe die vormgegeven moeten worden. Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, resp. p. 

72 en p. 161. 
202  Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 113-114. 
203  G. Leibholz, Strukturprobleme der modernen Demokratie, Karlsruhe: Verlag C.F. Müller 

1967, p. 81 en p. 90-98; Hoogers, De verbeelding van het souvereine, resp. p. 266 en p. 

264. 
204  Leibholz, Strukturprobleme der modernen Demokratie, p. 94-95 en p. 121; Hoogers, De 

verbeelding van het souvereine, p. 266. 
205  Vgl. Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 268-272. 
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Kiesgerechtigden worden door Schmitt en Leibholz zelf terecht aangemerkt als 

representant van het volksgeheel omdat zij geroepen zijn niet namens zichzelf, 

maar namens dat geheel te stemmen. In de partijenstaat zijn er daarmee twee 

mogelijkheden: ofwel de politieke partijen en hun kiezers beslissen namens het 

geheel en zijn daarmee representanten, ofwel ze zijn dat niet en beslissen 

namens zichzelf. Nadeel van de laatste opvatting, waarin de pluraliteit van de 

samenleving ten volle juridisch wordt erkend, is dat het een moeilijke opgave 

lijkt de algemene verbindendheid van wetten door het volk gelegitimeerd te 

achten als het er niet zelf, als geheel dus, over beslist.
206

 

 Hoe dan ook is ook in Leibholz’ partijenstaat de door het parlement 

vastgestelde wil verbindend voor allen omdat die geldt als de volkswil. De 

eenheid van het volk lijkt daarmee door Leibholz niet doorbroken te worden, 

terwijl de status van de volkswil als zodanig ongewijzigd blijft. Ondanks de 

enorme verschuiving in de theoretische relatie tussen het volk en het parlement 

en in de theoretische werkzaamheden van het parlement die de idee van de 

partijenstaat van Leibholz meebrengt, is de status van parlementaire beslissingen 

dus nog steeds dezelfde: in de parlementaire beslissingen komt de wil van de 

volksgemeenschap tot uiting.  

 

7. Beschouwing: het volk als grondwetgevende macht 

7.1 De soevereiniteit van het volk over de rechtsorde 

Alvorens te bezien welke conclusies aan het voorgaande kunnen worden 

verbonden is het voor het overzicht goed kort stil te staan bij de bijdrage die het 

hoofdstuk levert aan de beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek. 

Deel I sloot onder andere af met de vraag hoe generaliseerbaar de in dat deel 

getrokken conclusies zijn. Daarbij was allereerst de samenhang tussen 

soevereiniteit over en in de rechtsorde aan de orde. Daarnaast werd de vraag 

gesteld in hoeverre het soevereine volk de inhoud van het recht en het te voeren 

beleid beslissend moet kunnen bepalen en welke bevoegdheden het daartoe zou 

moeten hebben. Tot slot kwam de vraag op wat de betekenis van gelijkheid en 

politieke eenheid bij dit alles is. Deze vragen gaan in essentie allemaal over wat 

het, vanuit volkssoevereiniteit beschouwd, betekent ‘volk’ te zijn en wat de 

positie van een parlement in dit verband is. De beantwoording ervan beoogt dan 

ook inzicht te geven in de mate waarin, en onder welke voorwaarden, een op 

volkssoevereiniteit gebaseerd (Europees) parlement kan worden geacht het recht 

te legitimeren.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

206  Zie ook Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 268-272. 
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 Historisch gezien moet het concept (volks)soevereiniteit volgens Jellinek 

vooral worden gezien als een poging van staten zich een bestaansgrond te 

verwerven door hun gezag van een rechtvaardiging te voorzien.
207

 In juridische 

zin is het echter vooral een toerekeningsconstructie. Een heel elementaire 

formulering van wat volkssoevereiniteit inhoudt, is dat alle macht uitgaat van 

het volk en dat de staatsorganen, als pouvoirs constitués, hun bevoegdheden aan 

het volk ontlenen.
208

 Hoewel het volk theoretisch gezien het ondeelbare, hoogste 

en onbeperkte gezag over de rechtsorde heeft en daarmee over zichzelf, betekent 

dat niet dat een ieder, of zelfs maar alle nu levende individuen gezamenlijk, 

zonder meer bevoegd zijn de gelding van de grondwet op te schorten.
209

 Het 

volk is meer dan simpelweg de optelsom van alle individuen. Het is de eenheid 

die zij vormen, die als God over de rechtsorde is, terwijl die slechts in 

representatie tot handelen kan worden gebracht. Een complicatie hierbij is dat 

pas achteraf geconstateerd kan worden dat het volk als soeverein gehandeld 

heeft. 

 De meeste maatschappelijk-verdragtheorieën die met volkssoevereiniteit 

verbonden zijn gaan uit van de principiële vrijheid van het individu en van de 

principiële gelijkheid van mensen. Deze waarden kunnen uiteraard onderling 

botsen. Als uitgangspunt wordt hier genomen dat, waar vrijheid betekent dat 

eenieder slechts gebonden is aan datgene waarmee hij zelf heeft ingestemd, en 

gelijkheid dat niemand een ander tot meer kan verplichten dan die ander hem, 

enige relativering van beide waarden noodzakelijk is voor het functioneren van 

een politieke gemeenschap.
210

 De genoemde maatschappelijk-verdragtheorieën 

lossen dit probleem doorgaans op door weliswaar het individu principieel vrij te 

achten, maar het volk tot soeverein te verklaren. De functie van het 

maatschappelijk verdrag is dat alle individuen zich daarbij (fictief) aaneensluiten 

tot een gemeenschap die enige mate van homogeniteit kent. Deze politieke 

gemeenschap, als eenheid, is vervolgens soeverein over de rechtsorde en zijn 

leden.  

 Het maatschappelijk verdrag markeert dus het theoretische ontstaan van een 

soeverein volk. Pas met dat verdrag kan – theoretisch gezien – de rechtsorde 

door dat volk worden opgericht en kan dat volk zich als soeverein gedragen. 

Lastig is echter dat de vestiging van dat verdrag, en dus ook van het volk zelf, 

noodzakelijkerwijs een fictieve handeling is die niet werkelijk heeft 

plaatsgevonden. Waar niet het volk, maar de natie voor soeverein wordt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

207  Jellinek, Allgemeine Staatslehre, p. 454. 
208  Lindahl, ‘Sovereignty and representation in the EU’, p. 91. 
209  Voor soevereiniteit als hoogste, niet-afgeleide verbindende wil, zie Grimm, Souveränität, 

p. 101. 
210  De formulering van de eisen die vrijheid en gelijkheid stellen is ontleend aan Hoogers. 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 100. Zie ook T. Holterman, 

‘Democratie’, in: P.W.C. Akkermans e.a., Algemene Begrippen van Staatsrecht, deel I, 

Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1985, p. 171. 
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gehouden is meteen duidelijk dat het niet anders dan een fictie kan zijn. De natie 

omvat immers zowel de voorgaande als de komende generaties, zodat het zelfs 

theoretisch ondenkbaar is dat alle leden ervan zelf gehandeld hebben. Ook als 

het nu levende volk soeverein wordt geacht is het sluiten van het 

maatschappelijk verdrag evenwel noodzakelijkerwijze een fictie. Het is immers 

niet (goed) voorstelbaar dat alle burgers van een volk er positief voor gekozen 

hebben deel uit te maken van hun eigen volk. Bijvoorbeeld omdat ze vanaf hun 

geboorte onder het gezag van een volk vallen, terwijl ze dan nog niet geacht 

worden daadwerkelijk keuzes te kunnen maken. Of omdat er voor de vestiging 

van vrijwel alle huidige westerse staten niet werkelijk een natuurtoestand was 

waaruit ontsnapt kon worden. De figuur van het maatschappelijk verdrag is 

daarmee in essentie een rationeel construct dat ertoe dient uit te kunnen leggen 

hoe gerechtvaardigd kan worden dat burgers worden geacht deel te willen 

uitmaken van het volk. 

 Het juridische belang van de fictie die maatschappelijk verdrag heet is voor 

het volkssoevereiniteitsconcept echter zeer groot. Een soeverein volk bestaat 

immers niet uit zomaar een willekeurige groep mensen. Schmitt heeft groot 

gelijk waar hij stelt dat de theorie niet algemene gelijkheid, maar de gelijkheid 

van burgers erkent. Slechts zij worden geacht vrijwillig lid te zijn van het volk. 

Ze hebben in beginsel dan ook geen rechtsbetrekking met derden of andere 

overheden. Schmitt spreekt in dit verband wat onvriendelijk van het 

onderscheiden van ‘vriend’ en ‘vijand’, maar heeft er wel gelijk in dat een volk 

moet kunnen herkennen wie zijn leden zijn.
211

 Aangezien het maatschappelijk 

verdrag het ontstaan van het volk markeert, wijst het noodzakelijkerwijs ook aan 

wie daartoe wel en niet behoren. Het belang daarvan is uiteraard dat 

democratische beslissingen alleen genomen kunnen worden als duidelijk is wie 

het volk is, omdat anders zelfs niet bekend is in wiens naam beslissingen worden 

genomen en wie er dus wordt geacht in te stemmen met die besluiten. 

 In juridische zin wordt de vraag wie er wel en niet tot het volk behoren, en 

wie dus burger is, tegelijkertijd opgelost met de vraag welke rechtsorde er te 

gelden zal hebben. De uitvaardiging van de constitutie is een herkenbare (niet-

fictieve) rechtshandeling, die de jurist in staat stelt te weten welk recht er 

namens wie geldt. Het is de eerste rechtshandeling waarin een soeverein volk 

zich als zodanig manifesteert en (her)kenbaar maakt. Een volk dat nog nooit als 

soeverein heeft gehandeld kan die status niet bezitten omdat er geen enkele 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

211  Een eigenschap van groepen is dat sommigen er geen deel van uitmaken. 

Volkssoevereiniteit is daarmee een inclusief concept omdat het het gelijke recht van alle 

burgers op deelname aan het overheidsgezag erkent, maar ook een exclusief concept, 

omdat derden geen burger zijn. Lindahl stelt zelfs dat deze tweeslachtigheid een 

noodzakelijke eigenschap van deliberatie überhaupt is. Lindahl, ‘Sovereignty and 

representation in the EU’, p. 94-95. Vgl. H. Lindahl, ‘Constituent Power and Reflexive 

Identity: Towards an Ontology of Collective Selfhood’, in: M. Loughlin & N. Walker 

(red.), The Paradox of Constitutionalism. Constituent Power and Constitutional Form, 

Oxford: Oxford University Press 2007, p. 18. 
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rechtsregel is die zijn bestaan als soeverein indiceert. En als er geen recht is dat 

zijn bestaan indiceert, is zijn eventuele (latente) soevereiniteit volstrekt 

irrelevant voor de jurist. Het volk kan dus slechts soevereine status verwerven 

door er blijk van te geven soeverein te zijn. Dit doet het door een constitutie uit 

te vaardigen.  

 Enigszins ingewikkeld aan deze gedachtegang is wel dat er eigenlijk twee 

dingen tegelijkertijd gebeuren, die elkaar theoretisch gezien zouden moeten 

opvolgen in de tijd. Enerzijds wordt een bepaalde groep individuen geacht volk 

te worden, terwijl dat volk anderzijds gaat fungeren als bron van het recht dat 

zijn staatsorganen en burgers bindt. Dit houdt in essentie in dat precies door te 

beslissen dat een bepaalde rechtsorde verbindend zal zijn, zal blijken wie die 

beslissing theoretisch genomen heeft of hebben.
212

 Voordat die beslissing 

genomen is, blijft de vraag echter wie er precies worden geacht deel uit te 

maken van het volk. Hoe weet men immers wie er wel en niet tot de nieuwe 

groep burgers moet worden gerekend als die zichzelf een constitutie wil geven? 

Achteraf gezien is dat wellicht relatief eenvoudig vast te stellen. Een in naam 

van het volk uitgevaardigde constitutie zal daarvoor doorgaans immers 

voldoende aanknopingspunten bieden. Maar vooraf lijkt dat onmogelijk omdat 

men niet democratisch kan besluiten wie er tot het volk behoort en dus mag 

meebeslissen. 
 Om dit probleem op te lossen is het zinvol een stap terug te zetten in de 

redenering en de vestiging van de rechtsorde door uitvaardiging van de ‘eerste 

constitutie’ nader onder de loep te nemen.
213

 Theoretisch gezien, zo werd eerder 

geconcludeerd, vormt een veelheid aan individuen zich bij het maatschappelijk 

verdrag tot de eenheid ‘volk’, terwijl het vervolgens die eenheid is, die de auteur 

van de constitutie is. De vraag is hier hoe duidelijk wordt wie er zoal tot het volk 

behoort en hoe het volk als eenheid kan handelen teneinde de constitutie uit te 

vaardigen. 

 Aansluitend bij de notie van homogeniteit, stelt Grimm in essentie dat het 

namens een volk uitvaardigen van een constitutie de collectieve identiteit van 

het volk vooronderstelt. Een constitutie kan volgens hem alleen geloofwaardig 

als zodanig functioneren als die door een werkelijk bestaand volk wordt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

212  In Barents’ woorden: ‘Dat er sprake is van een volk of een natie komt tot uiting in de 

collectieve wil tot samenleven en zich daartoe op duurzame wijze te organiseren. Door 

deze collectieve wil en het feitelijk vermogen deze wil in vrijheid en onafhankelijkheid te 

uiten, manifesteert het volk zich als politieke eenheid.’ En verder: ‘Het volk als politieke 

eenheid brengt zijn wil tot samenleven en de daarvoor benodigde collectieve organisatie 

tot uiting door zich zelf een grondwet te geven.’ Barents, De communautaire rechtsorde, 

resp. p. 96 en p. 99. 
213  De term ‘eerste constitutie’ is ontleend aan H. Lindahl, ‘Acquiring a Community: The 

Acquis and the Institution of European Legal Order, European Law Journal 2003, vol. 9, 

nr. 4, p. 444-445. Zij drukt uit dat de constitutie in kwestie niet steunt op een eerdere 

constitutie, maar op een ‘constituerende handeling’. 
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gedragen.
214

 Daarmee lijkt hij ook te menen dat het volk, of minstens de 

homogeniteit van zijn leden, in feitelijke zin vooraf moet gaan aan de 

constitutie. In zijn reactie op Grimm stelt Habermas evenwel terecht dat 

collectieve identiteit, en dus ook de eenheid van het volk, zich niet los van 

democratische processen ontwikkelen. Ze gaan volgens hem niet vooraf aan dat 

proces, maar zijn er juist het resultaat van.
215

 Wie het volk is, en wat zijn 

collectieve identiteit is die zijn leden verbindt, zou met anderen woorden precies 

door democratische processen worden vastgesteld. Dit lijkt op het eerste gezicht 

een ‘catch-22’ op te leveren, aangezien de constitutie in theorie (vooraf) door 

het volk wordt vastgesteld, terwijl pas uit de constitutie (achteraf) zou blijken 

wie het volk is.  

 Eén oplossing voor dit probleem is terugvallen op Schmitts notie dat het 

volk existentieel is, dat wil zeggen, dat voor zijn bestaat geen nadere juridische 

grondslag kan worden gegeven. Deze notie erkent het geschetste probleem en 

neemt in essentie genoegen met het feit dat er een soevereine beslissing is 

gevallen. Aangezien het doorgaans niet zo is dat alle beoogde onderdanen van 

een nieuwe rechtsorde daadwerkelijk mogen meebeslissen over die rechtsorde, 

of er zelfs maar feitelijk mee instemmen, kunnen sommigen blijkbaar op de een 

of andere manier juridisch gebonden raken aan beslissingen van anderen. 

Beweerdelijk omdat ze deel uitmaken van hetzelfde volk en ze dus geacht 
worden in te stemmen met die beslissingen. De beslissingen worden simpelweg 

juridisch aan ze toegerekend, en de beslissing daartoe zou dan ook voldoende 

zijn. Hoewel ook Schmitt meent dat het volk een zekere mate van homogeniteit 

moet vertonen om soeverein te kunnen zijn, lijkt zijn theorie er zich vooral ook 

bij neer te leggen dat de constitutie zijn gelding niet nader kan, of hoeft, te 

funderen dan op de beslissing van een soeverein. 

 Hoewel dit laatste als zodanig juist lijkt te zijn, levert dit evenwel geen 

verklaring op voor de vraag hoe individuen deel van het volk worden, en hoe de 

soevereine beslissing tot stand komt. Lindahl heeft van dit probleem, juist ook in 

het kader van de Europese Unie, in een aantal artikelen en boekbijdragen een 

veel uitgebreider studie van gemaakt.
216

 Zijn analyse benadrukt sterk dat (de 

eenheid van) het volk als zodanig niet bestaat, maar alleen kenbaar is door 

middel van representaties ervan.
217

 Hij wijst er terecht op dat het volk zelfs in 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

214  Grimm, ‘Does European Need a Constitution?’. 
215  J. Habermas, ‘Remarks on Dieter Grimm’s ‘Does Europe Need a Constitution?’, 

European Law Journal 1995, vol. 1, nr. 3, p. 305. 
216  Zie Lindahl, ‘European Integration’, Lindahl, ‘Sovereignty and representation in the EU’, 

Lindahl, ‘Acquiring a Community’, Lindahl, ‘Constituent Power and Reflexive Identity’ 

en H. Lindahl, ‘The Paradox of Constituent Power. The Ambitious Self-Constitution of 

the European Union’, Ratio Juris 2007, vol. 20, nr. 4, p. 485-505. 
217  Lindahl, ‘Sovereignty and representation in the EU’, p. 97-99. Vgl. Lindahl, ‘The 

Paradox of Constituent Power’, p. 495-496. 
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het geheel niet zelf kan handelen, maar dat slechts kan door middel van 

representatie.
218

 

 Hoewel de noodzaak tot representatie het makkelijkst kan worden verdedigd 

door te wijzen op de omvang van moderne staten, is dat niet het meest 

overtuigende argument. Ook is het eveneens praktische argument dat geen enkel 

volk ooit al zijn leden het stemrecht geeft onder meer baby’s vertegenwoordigd 

moeten worden dat niet.
219

 Representatie is vooral theoretisch noodzakelijk 

omdat niet een aggregaat van losse individuen, maar de eenheid ‘volk’ soeverein 

is. Het is zijn unitaire wil die de rechtsorde voor individuen verbindend maakt. 

Zelfs als er immers, bij wijze van gedachte-experiment, vanuit gegaan zou 

worden dat alle burgers daadwerkelijk zouden stemmen en ze het met elkaar 

eens zouden zijn, dan nog zou de vastgestelde wil de volkswil zijn en niet de wil 

van alle aanwezige particuliere burgers. Deze eenheid is nodig omdat er anders 

geen beslissingen genomen kunnen worden die voor allen zowel verbindend als 

gelegitimeerd zijn en een groep burgers anders niet zichzelf kan regeren. 

 Het centrale punt van Lindahls reflectie hierop punt lijkt te zijn dat het volk 

ook theoretisch niet vooraf kan gaan aan zijn representatie, maar dat het precies 

door representatie tot stand komt. Iemand moet, met andere woorden, het 

initiatief nemen om het volk tot handelen te brengen.
220

 Strikt genomen gaat de 

representatie daarmee inderdaad feitelijk vooraf aan het handelen van het volk 

zelf, en constitueert de representatie zelfs het volk. Een groep mensen bestaat 

immers pas vanaf het moment dat iemand ‘wij’ zegt.
221

 Daarmee is iedere 

politieke eenheid, zo meent Lindahl terecht, uiteindelijk te herleiden tot een 

representatieve handeling die als zodanig niet van te voren gemandateerd was.
222

 

 Volgens Lindahl is dit evenwel maar het halve verhaal. Het wijst er 

namelijk op dat degene die het initiatief tot representatie neemt, daarbij steeds 

handelt alsof hij wel gemandateerd was. Precies door het initiatief te nemen het 

volk tot handelen te brengen, beweert de representant immers de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

218  Het volk is, met andere woorden, steeds transcendent en is dus niet in staat immanent te 

handelen. Weer anders gezegd kan het niet daadwerkelijk aanwezig zijn. Lindahl, 

‘Sovereignty and representation in the EU’, p. 96-99 en Lindahl, ‘The Paradox of 

Constituent Power’, p. 495-497. Vgl. Lindahl, ‘Acquiring a Community’, p. 447. Er zijn 

zeer vele opvattingen over wat representatie precies betekent. Dit proefschrift heeft 

uitdrukkelijk niet de bedoeling die allemaal te onderzoeken. Onder representatie wordt in 

dit kader verstaan: het door een of meer representanten in naam van het gerepresenteerde 

(het volk) handelen, waarbij hun handelingen gelden als handelingen van het 

gerepresenteerde. Zie uitgebreid over representatie Pitkin, The concept of representation 

en Hoogers, De verbeelding van het souvereine. 
219  Zie o.a. Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 48-53. 
220  In het oorspronkelijke Engels komt het nog beter tot uitdrukking: to seize the initiative. 

Lindahl, ‘Sovereignty and representation in the EU’, p. 108-111 en Lindahl, ‘Acquiring a 

Community’, p. 440. Vgl. Van Roermund. ‘Sovereignty’, p. 47.  
221  Lindahl, ‘Sovereignty and representation in the EU’, p. 108. 
222  Lindahl, ‘Sovereignty and representation in the EU’, p. 113. 
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‘gevolmachtigde’ van het volk te zijn, terwijl het volk die volmacht zelf niet 

heeft kunnen verstrekken.
223

 De verhouding tussen het volk en zijn 

representanten is volgens hem dus ‘dialectisch’: het volk kan slechts handelen 

als het door representanten tot handelen wordt gebracht, terwijl die 

representanten hun handelingen slechts met soevereine gezag kunnen bekleden 

door te beweren door het volk te zijn aangewezen om namens hem te 

handelen.
224

 Degene die het initiatief neem zou daarmee dan ook grotendeels 

bepalen wie het volk is, waaruit zijn collectieve identiteit bestaat, en welke 

handeling het precies gaat verrichten.
225

 Bovendien zouden constituerende 

handelingen uiteindelijk vooral een betwistbare claim op verbindendheid 

opleveren.
226

  

 Lindahl heeft er zonder meer gelijk in dat representatie onontkoombaar is. 

Niet de veelheid aan individuen, maar het volk is immers soeverein, terwijl die 

eenheid een noodzakelijke vooronderstelling is omdat niet sommigen, maar 

allen worden geacht zichzelf te regeren. Welbeschouwd worden burgers 

daarmee geacht lid te zijn van een symbolische entiteit, die nergens fysiek kan 

worden aangetroffen.
227

 En die dus ook niet ‘zelf’ het recht kan vaststellen. De 

symbolische eenheid heeft representanten nodig om te kunnen handelen en is 

daarmee vooral het toerekeningsobject van die handelingen van zijn 

representanten, terwijl het zelf niet in het ‘hier en nu’ bestaat.
228

  

 Juridisch gezien is er evenwel sprake van één moment van handelen. 

Pogingen het volk tot handelen te brengen zijn als zodanig juridisch irrelevant. 

Waar het uiteindelijk om gaat is de werkelijke vestiging van de rechtsorde.
229

 

Het moment waarop het volk juridisch wordt geacht te handelen telt, terwijl het 

een onderdeel van representatie is dat het volk door middel van zijn 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

223  Lindahl, ‘Acquiring a Community’, p. 440-442, Lindahl, ‘The Paradox of Constituent 

Power’, p. 488 en p. 495-496. Vgl. Lindahl, ‘European Integration’, p. 243 en p. 248. 
224  Lindahl spreekt in dit verband ook wel van ‘reflexiviteit’. Lindahl, ‘Sovereignty and 

representation in the EU’, p. 108 en p. 113 en Lindahl, ‘The Paradox of Constituent 

Power’, p. 495-496. Vgl. Lindahl, ‘European Integration’, p. 243 en p. 248-249. 
225  Lindahl, ‘Acquiring a Community’, p. 440-442 en Lindahl, ‘The Paradox of Constituent 

Power’, p. 500. Vgl. Lindahl, ‘Constituent Power and Reflexive Identity’, p. 16.  
226  Lindahl, ‘Acquiring a Community’, p. 440-442. Vgl. Lindahl, ‘Constituent Power and 

Reflexive Identity’, p. 23. 
227  Lindahl, ‘Sovereignty and representation in the EU’, p. 98. Grimm koppelt aan het 

symbolische karakter van de soevereiniteit de conclusie dat de soevereiniteit zelfs als 

zodanig fictief is. Grimm, Souveränität, p. 116. 
228  Grimm, Souveränität, p. 103. 
229  De handelingen die hieraan voorafgaan, zoals het bijeenroepen van een conventie als die 

in Philadelphia, kunnen wellicht het beste geduid worden als handelingen die 

noodzakelijkerwijze voorafgaan aan het handelen van de soeverein. Ze zijn met andere 

woorden nodig om de soeverein tot handelen te brengen, maar gelden niet als 

handelingen van de soeverein zelf. Hooguit kunnen ze achteraf juridisch geduid worden 

als onderdeel van de procedure van grondwetgeving, bijvoorbeeld net zoals de procedure 

van wetgeving verschillende handelingen kent.  
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representanten handelt. Alles wat hieraan vooraf gaat is in zekere zin juridisch 

onherkenbaar of irrelevant. Hoewel het feitelijk wellicht zo is dat de 

representatie aan het volk vooraf gaat, of dat de representatie het volk misschien 

zelfs wel tot stand brengt, is dat normatief niet juist. Juridisch gezien valt het 

handelen van het volk samen met het handelen van zijn representanten omdat 

dat nu precies de strekking van representatie is: dat sommigen in naam van 

anderen handelen. De soeverein is daarbij niet gebonden aan welke procedure 

dan ook, terwijl de constitutie de eerste norm van de nieuwe rechtsorde is, die de 

grondslag biedt voor de gelding in die rechtsorde van alle andere normen.  

 Dit roept uiteraard wel de vraag op wie er mag beweren representant te zijn. 

Niet zomaar iedere beslissing kan immers de volkswil zijn, terwijl niet zomaar 

iedere handeling kan tellen als een constituerende daad. Juist omdat de volkswil 

door representanten bij meerderheid wordt vastgesteld, is er door veel schrijvers 

nagedacht over het mogelijk absolute karakter ervan. Vrij algemeen wordt dan 

ook gemeend dat de volkswil een rationele wil moet zijn, die, in ieder geval in 
de rechtsorde, in een open delibererend debat wordt vastgesteld.

230
 Bij het 

maatschappelijk verdrag wordt niet afgesproken dat sommigen over allen mogen 

heersen, maar dat het volk, waarin allen verenigd zijn, over zichzelf mag 

heersen. Onderwerping aan de volkswil kan slechts acceptabel geacht worden 

als die zonder meer gericht is op het algemeen belang van het volk zelf en dus 

een redelijke wil is. De in representatie vastgestelde volkswil is immers precies 

verbindend voor allen omdat die niet de (privé)wil van een autoritaire 

meerderheid (of minderheid) is, maar de wil van het geheel, waartoe allen 

behoren en die is gericht op het algemeen belang van dat geheel.
231

 Dit betekent 

overigens ook dat burgers representeren als zij deelnemen aan verkiezingen en 

andere vormen van participatie. Ze worden immers geacht aan te geven welke 

kandidaat of welk programma in hun ogen het meest het algemeen belang 

dient.
232

 Slechts deze voorwaarden maken het acceptabel dat sommigen beweren 

namens anderen verbindend recht vast te stellen. 

 Ook redelijke mensen kunnen evenwel van mening verschillen. Ook als 

redelijkheid van de volkswil die wil acceptabeler voor de leden van het volk 

maakt, blijft te vraag staan wie er mag beweren die wil als representant vast te 

stellen. Waarom geldt, met andere woorden, deze constitutie en niet een andere? 

En waarom bestaat het volk uit deze eenheid en niet een andere?
233

 Op dit punt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

230  De volkswil is dus weliswaar absoluut, maar zeker niet willekeurig. De algemene wil is 

volgens Loughlin zelfs de antithese van subjectieve wil. M. Loughlin, ‘Ten Tenets of 

sovereignty’, in: N. Walker (red.), Sovereignty in Transition, Oxford: Hart Publishing 

2003, p. 73. Lindahl maakt hierbij de kanttekening dat deliberatie alleen binnen het kader 

van een groep mogelijk is, zodat het volgens hem onmogelijk is door middel van 

deliberatie vast te stellen wie er tot het volk behoort en wat de collectieve identiteit van 

het volk is. Lindahl, ‘Sovereignty and representation in the EU’, p. 93-94. 
231  Vgl. Barents, De communautaire rechtsorde, p. 100-101. 
232  Lindahl, ‘Sovereignty and representation in the EU’, p. 99. 
233  Lindahl, ‘Sovereignty and representation in the EU’, p. 88. 
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aangekomen kan geconcludeerd worden dat claims op soevereiniteit en 

representatieclaims inderdaad altijd betwistbaar zijn.
234

 Omdat de soeverein de 

geldigheid van de constitutie niet feitelijk zelf kan bevestigen, blijft er altijd de 

mogelijkheid bestaat dat de verbindendheid van de representatieve handeling 

betwijfeld wordt. Niet iedere constitutie die in naam van een volk wordt 

uitgeroepen zal immers uiteindelijk verbindend zijn.
235

  

 De oplossing van dit probleem wordt door Schmitt, Leibholz en Lindahl 

uiteindelijk gevonden in erkenning of identificatie. Uiteindelijk hangt het succes 

van een claim namens het volk te handelen af van de erkenning ervan en de 

loyaliteit eraan.
236

 Beslissend voor het lot van een nieuwe rechtsorde zijn 

uiteindelijk dus feitelijke naleving, en de toepassing van zijn rechtsregels. Dat 

geldt temeer omdat de verbindendheid van de constitutie uiteindelijk geen 

eeuwigdurend gegeven is. De meeste behandelde auteurs menen, terecht, dat een 

soeverein volk zich te allen tijde een nieuwe grondwet kan geven omdat het, als 

auteur daarvan, er niet aan gebonden kan zijn. Een belangrijk onderdeel van 

soevereiniteit is immers dat de soeverein (naast wellicht God) niemand boven 

zich erkent. De gelding van de constitutie hangt dus niet alleen bij uitvaardiging 

af van de wil van het soevereine volk, maar blijft dat tot op zekere hoogte.
237

 

 Zonder het breed gedeelde geloof dat er daadwerkelijk namens het volk 

gehandeld wordt, kan geen democratische politieke gemeenschap het, met 

andere woorden, stellen. Een rechtsorde die door niemand wordt erkend en 

nageleefd zal niet snel de status van positief recht verwerven. Deze constatering 

geldt weliswaar uiteindelijk voor alle rechtsregels, maar is hier toch in het 

bijzonder relevant. Ze laat immers zien dat de claim op verbindendheid van een 

grondwet, omdat die namens en dus door het volk is uitgevaardigd, uiteindelijk 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

234  Lindahl, ‘Sovereignty and representation in the EU’, p. 101-102. Vgl. Grimm, 

Souveränität, p. 119. 
235  Als ik op de trappen van het stadhuis ga staan en in naam van het Nederlandse volk een 

nieuwe grondwet proclameer, zal vrijwel niemand vinden dat a) ik het Nederlandse volk 

gerepresenteerd heb en b) er daadwerkelijk een nieuwe grondwet van kracht is geworden. 
236  Schmitt en Leibholz spreken althans waarschijnlijk om deze reden van een erkende 

grondwetgevende macht. Loughlin merkt op: ‘The power that is generated is therefore a 

consequence of the loyalty of individuals to the system. Public power may thus be said 

ultimately to rest on opinion and belief.’ Loughlin, ‘Ten Tenets of sovereignty’. p. 62. 

Lindahl merkt hierbij op dit temeer geldt als er verschillende representaties van de 

volkseenheid zijn, die inhoudelijk onverenigbaar zijn. Lindahl, ‘Sovereignty and 

representation in the EU’, p. 105 en p. 111. Zie ook Lindahl, ‘Constituent Power and 

Reflexive Identity’, p. 19-21 en Lindahl, ‘Acquiring a Community’, p. 441-442. Leibholz 

heeft dan ook zeker een punt waar hij meent dat politieke gemeenschap steeds weer op 

nieuw bereikt moet worden.  
237  Art. 146 GG drukt deze gedachte als volgt uit: ‘Dieses Grundgesetz (…) verliert seine 

Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen 

Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.’ Daarmee is overigens niet gezegd 

dat bestaande constituties eisen kunnen stellen aan eventueel komende nieuwe 

constituties. 
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berust op de feitelijke erkenning van die claim. In die zin brengt de existentiële 

aard van de soevereiniteit van het volk mee dat de (normatieve) ‘geldigheid’ van 

de vestiging van de rechtsorde afhangt van de (feitelijke) erkenning ervan. 

Daarbij kan het volk die erkenning zelf weliswaar niet leveren, maar kunnen zijn 

leden dat wel. Aangezien veel van de in dit hoofdstuk behandelde auteurs zich 

uiteindelijk baseren op de vrijheid en gelijkheid van individuen, is het passend 

dat de verbindendheid van een rechtsorde blijvend afhankelijk is van hun geloof 

in dit rechtsorde. Een soeverein volk kan hier dus, tot slot, in aansluiting op 

Barents, gedefinieerd worden als een collectief, dat een politieke eenheid vormt 

waarin individuen duurzaam willen samenleven, die zich daartoe (geacht 

worden) vrijwillig en in onafhankelijkheid georganiseerd hebben.
238

  

 

 

7.2 De soevereiniteit van het volk in de rechtsorde 

De vestiging van de rechtsorde vindt dus noodzakelijkerwijze plaats doordat 

sommigen in naam van het gehele volk handelen. Ook kan het antwoord op de 

vraag naar het ‘waartoe’ van deze handeling duidelijk worden gegeven. 

Volkssoevereiniteit moet worden gezien als een concept dat een volk in staat 

stelt zichzelf te regeren.
239

 Overheden zijn er in deze visie immers om juist dat 

mogelijk te maken. De vestiging van de rechtsorde dient ertoe de soevereiniteit 

van het volk een zinvolle uitwerking te geven door organen in het leven te 

roepen en die bevoegdheden te geven die zij moeten uitoefenen in het algemeen 

belang. Soevereiniteit over en soevereiniteit in de rechtsorde zijn daarmee aan 

elkaar gekoppeld, omdat de soevereiniteit van het volk verloren zou gaan als die 

in de rechtsorde in de handen van een ander dan het volk zelf zou komen te 

liggen.
240

 Een vervolgvraag is hier evenwel hoe dat precies moet gebeuren. Wat 

zorgt er, met andere woorden, voor dat het volk zichzelf inderdaad kan regeren? 

Ook hier geldt dat representatie noodzakelijk is om het volk tot handelen te 

brengen. Parlementaire representatie is de vorm waarop dit onderzoek zich richt, 

hoewel die wellicht niet de enig denkbare of toelaatbare vorm hiervan is. De 

belangrijkste vraag die hier nog beantwoord moet worden is dan ook: op welke 

wijze en onder welke voorwaarden draagt een parlement volgens het concept 

volkssoevereiniteit in de rechtsorde bij aan de legitimatie van het 

overheidsgezag?  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

238  Barents, De communautaire rechtsorde, p. 96. Voor zover nog nodig kan hieraan 

toegevoegd worden dat materiële homogeniteit van het volk niet vereist maar wel 

behulpzaam is. Voldoende is dat individuen deel uitmaken van een gemeenschap die in 

belangrijke mate sturend optreedt in het leven van die individuen. 
239  Vgl. Grimm, Souveränität, p. 116 en Loughlin, ‘Ten Tenets of sovereignty’, p. 73. 
240  Ontleend aan Hoogers’ weergave van Rousseau. Hoogers, De verbeelding van het 

souvereine, p. 108. 
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 Hierboven werd al benadrukt dat de volkswil slechts dan verbindend voor 

allen kan worden geacht als die een rationele wil is. Een minderheid kan immers 

moeilijk geacht worden een besluit te willen, als daarin geen rekening is 

gehouden met haar redelijke belangen. Hoewel sommige denkers menen dat de 

volkswil als zodanig in alle leden van het volk aanwezig is, is volgens de meeste 

behandelde denkers deliberatie vereist om die te kunnen construeren. Deze 

tweede mening is overtuigender omdat het moeilijk voorstelbaar is dat het 

algemeen belang zonder discussie kan worden vastgesteld. Het (op de juiste 

wijze) uitwisselen van argumenten leidt er immers toe dat duidelijk wordt wat 

het beste besluit is en waarom. 

 De parlementaire vorm van representatie is zeer geschikt om bij te dragen 

aan de legitimatie van het overheidsgezag, omdat deliberatie vereist is voor het 

vaststellen van de volkswil. Er moeten argumenten uitgewisseld worden in een 

publiek debat en een parlement is hiervoor bij uitstek geschikt. De functie van 

een op volkssoevereiniteit gebaseerd parlement is daarmee het vaststellen van de 

gerationaliseerde, op het algemeen belang van het volk gerichte wil, die geldt als 

de wil van de eenheid ‘volk’.
241

 Aan parlementariërs is het de taak om een 

openbare, open, rationele, op argumenten gebaseerde discussie te voeren 

teneinde de wil van het soevereine volk vast te stellen. Het vrije mandaat is 

daarmee ook een logisch onderdeel van volkssoevereiniteit, aangezien een 

delibererend debat daarzonder onmogelijk is.
242

 

 Daarmee is de kous evenwel niet af. Wil parlementaire representatie immers 

geloofwaardig kunnen gelden als een wijze waarom het volk zichzelf regeert, 

dan zijn er verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden. 

Hierboven kwamen al twee redenen aan de orde voor het regelmatig houden van 

verkiezingen. Enerzijds moet de vrijheid van het volk behouden blijven en 

moeten regelmatige verkiezingen voorkomen dat de representatie een absoluut 

karakter krijgt. Waar regelmatig verkiezingen worden gehouden is de kans op 

despotisme relatief klein.
243 

Anderzijds is er een zekere mate van erkenning 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

241  Leibholz wijst in dit verband op de integrerende betekenis die representatie heeft bij de 

statelijke wilsvorming. Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 48-53.  
242  Het vrije mandaat wordt hier opgevat als de inhoudelijk onbeperkte, maar wel volstrekt 

imperatieve opdracht slechts te handelen in het algemeen belang. Bewoordingen ontleend 

aan Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 120-121. De verplichting te handelen 

in het algemeen belang is weliswaar strikt genomen geen onderdeel van een vrij mandaat, 

maar is wel een logisch onderdeel van een op volkssoevereiniteit gebaseerd vrij mandaat. 

De term ‘vrij mandaat’, die eigenlijk een contradictio in terminis is, drukt op zichzelf 

genomen vooral uit dat representanten wel een opdracht hebben, maar zelf de exacte 

inhoud daarvan moeten bepalen.  
243  Zie hierover, en over de voorkoming van het absolute karakter van representatie 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 308. Onder andere Leibholz merkt 

overigens volkomen terecht op dat de algemene notie van het noodzakelijk zijn van 

verkiezingen bijzonder weinig zegt over hoe die verkiezingen vormgegeven moeten 

worden. Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 161. Ook hierbij geldt overigens 
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nodig om nog van representatie te kunnen blijven spreken. Als representatie 

meer is dan de volstrekt juridische toerekening van de mening van enkelen aan 

velen, zonder dat de velen erkennen dat de enkelen hun mening verkondigen, 

kan moeilijk volgehouden worden dat de velen zichzelf regeren.
244

 Een verschil 

tussen de empirische volkswil en de door representanten vastgestelde volkswil 

laat zich in beginsel weliswaar verklaren doordat de vastgestelde wil een 

gerationaliseerde en geïntegreerde wil is die met privéopvattingen in beginsel 

geen rekening houdt, maar dat wil niet zeggen dat er tussen beide geen enkele 

band behoeft te bestaan. Het lijkt vereist dat er enigerlei mate van uitwisseling 

van ideeën tussen representanten en gerepresenteerden plaatsvindt.
245

  

 Verkiezingen hebben daarmee verschillende functies. Ten eerste zorgen ze 

ervoor dat de brede kring van kiesgerechtigden aan de representanten een (vrij) 

mandaat geeft het geheel van allen te representeren. Dit is een formele 

erkenning van het representatieve karakter van het parlement en voorkomt tot op 

zekere hoogte dat zomaar iedereen kan beweren het volk te representeren.
246

 Ten 

tweede versterken ze de band tussen de representanten en het kiezerscorps 

omdat met de hernieuwing van het mandaat ook nieuwe representanten 

aangewezen kunnen worden. Dat het kiezerscorps zelf heeft kunnen aanwijzen 

wie het volk representeert zal bijdragen aan de materiële erkenning van de 

representatieve band tussen parlement en volk.
247

 Daarmee is uiteraard niet 

gezegd dat het kiezerscorps voortaan geen ideeën meer heeft over het algemeen 

belang. Verkiezingen zijn het meest zinvol als ze zijn ingebed in een permanent 

publiek proces van politieke wilsvorming.
248

 Ze hebben een integrerende 

werking doordat de opvattingen van velen over wat het algemeen belang is, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

wel een bepaald democratisch minimum, zoals het beginsel van kiezersgelijkheid, dat 

samenhangt met de basale vooronderstellingen van volkssoevereiniteit. 
244  Guizot citeert Pascal dan ook treffend (maar zonder bronvermelding): ‘Plurality which 

does not reduce itself to unity, is confusion. Unity which is not the result of plurality, is 

tyranny.’ Guizot, ‘History of the Origin of Representative Government’, p. 46. 
245  ‘[I]t is not enough to choose between the representative’s judgment and the constituents’ 

wishes; and there is no rational basis for choosing between them tout court. 

Representation as an idea implies that normally they will coincide, and that when they 

fail to coincide there’s a reason.’ Pitkin, The concept of representation, p. 165 (curs. 

origineel, MD). Vgl. Grimm, ‘Does European Need a Constitution?’, p. 293-294. 
246  Helemaal uitgesloten kan dit overigens niet worden, omdat het volk te allen tijd bevoegd 

blijft zich een nieuwe rechtsorde te geven en het daarbij aan geen enkele procedure 

gebonden is. Het blijft daarmee altijd theoretisch denkbaar dat enkelen ongemandateerd 

pogen het volk ertoe te brengen een nieuwe fundamentele beslissing over de rechtsorde te 

nemen.  
247  Het is verleidelijk om in plaats van ‘kiezerscorps’ te spreken van ‘het volk’. Strikt 

genomen is dat evenwel niet juist omdat het kiezerscorps niet geheel overeenkomt met 

het volk en het zelf eigenlijk ook een representatief orgaan is. 
248  Grimm, Souveränität, p. 121-122; Grimm, ‘Does European Need a Constitution?’, p. 

293-294. 
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gekanaliseerd worden tot de aanstelling van enkelen, die het debat verder voeren 

en op basis daarvan beslissingen nemen.
249

  

 Voorwaarden waaronder een op volkssoevereiniteit gebaseerd parlement 

kan bijdragen aan de legitimatie van het overheidsgezag zijn dus onder andere 

regelmatige algemene verkiezingen en de facilitering van het publieke debat.
250

 

Daarnaast kunnen tenminste ook het gelijke kiesrecht en de algemene 

benoembaarheid in openbare dienst worden genoemd.
251

 De pouvoir constituant 
kan weliswaar niet gehouden zijn deze normen in de rechtsorde op te nemen 

aangezien hij zich in de natuurtoestand bevindt waarin geen recht bestaat.
 252

 

Toch kan van deze normen gezegd worden dat ze voorwaarden zijn omdat een 

claim op representatie van een soeverein volk zonder die normen innerlijk 

tegenstrijdig is, aangezien die de basisvooronderstellingen van 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

249  Lindahl wijst er in dit verband op dat het algemeen belang als zodanig niet bestaat. Het is 

alleen kenbaar door representaties ervan of opvattingen erover. Deze zijn altijd 

betwistbaar. Lindahl, ‘Sovereignty and representation in the EU’, p. 98 en p. 100. 

Loughlin hierover: ‘To pretend that there are answers above the cut and thrust of the 

necessity of decision in the face of conflicting views, is to do a disservice to the value of 

law and the art of politics.’ Loughlin, ‘Ten Tenets of sovereignty’, p. 80. 
250  Bij de facilitering van het publieke debat kan gedacht worden aan de garantie van de 

vrijheid van meningsuiting. Hoewel er in beginsel nog meer grondrechten waarvan men 

zou kunnen menen dat die onderdeel uitmaken van volkssoevereiniteit, wordt hier geen 

aandacht aan die rechten besteed omdat die buiten het bestek van dit onderzoek vallen.  
251  Volgens Schmitt is de ‘Totalvoraussetzung jeder Demokratie’ dat representanten en 

kiezers gelijk zijn. Schmitt, Verfassungslehre, p. 237. 
252  De mogelijkheid van juridische binding wordt immers überhaupt pas geschapen met de 

beslissing van de soeverein de rechtsorde tot stand te brengen, terwijl de soeverein zelf 

zich per definitie in de natuurtoestand bevindt en aan geen enkele rechtsregel gebonden 

kan zijn. In de woorden van leibholz is de matriële inhoud van volkssoevereiniteit dus 

beperkt tot de regel dat de fundamentelebeslissing de rechtsorde tot stand te brengen door 

het volk wordt genomen en dat alle geconstitueerde bevoegdheden daarmee uiteindelijk 

terug te voeren moeten zijn op het volk. Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 78. 

Auctoritas, non veritas facit legem betekent in dit verband inderdaad, zoals Schmitt stelt, 

dat de rechtsorde niet op een norm berust, maar op een beslissing. Resp. Hoogers, De 

verbeelding van het souvereine, p. 208 en Schmitt, Verfassungslehre, p. 76 en p. 90. 

Volgens Barents wordt in de Duitse literatuur in dit verband wel gesproken van 

Souverärnitätspanzer. Barents, De communautaire rechtsorde, p. 103. Naar huidig 

inzicht stelt het internationale recht overigens wel degelijk beperkingen aan de 

soevereiniteit van staten. Een constitutie die een bepaalde bevoekingsgroep volkstrekt 

rechteloos maakt is bijvoorbeeld strijdig met het internationale recht, terwijl staten zich 

ook niet met een beroep op hun soevereiniteit tegen humanitaire interventie mogen 

verzetten. Grimm, Souveränität, p. 106 en p. 120. Deze beperkingen zijn evenwel eerder 

extern dan intern van aard en gaan op voor iedere staatsinrichting. Ze hebben met 

volkssoevereiniteit als zodanig niets van doen en zeggen dus ook niets over de 

veronderstelde inhoud van net maatschappelijk verdrag. Zie over de (afwezigheid van 

een) materiële inhoud van volkssoevereiniteit ook Jellinek, Allgemeine Staatslehre, p. 

462-463. Vgl. Folke Schuppert, ‘The Constituent Power’, p. 40-42 en Schmitt, 

Verfassungslehre, p. 236-237. 
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volkssoevereiniteit negeert. Het zou ongeloofwaardig zijn te veronderstellen dat 

mensen, die zich op basis van gelijkwaardigheid tot volk verenigen een 

staatsmodel zouden ontwerpen waarin die gelijkwaardigheid in het geheel niet 

verdisconteerd is.
253

  

 Daarmee is echter nog niets gezegd over het voorgeschreven 

bevoegdhedenbereik van het parlement. Voor zover het parlement door de 

grondwet bevoegd is gemaakt de volkswil door middel van representatie in 

wetten vast te leggen, is die uiteraard verbindend voor allen. De volkswil is 

immers de maatstaf der dingen.
254

 Niet is echter gezegd welke bevoegdheden het 

parlement over andere organen zou moeten hebben. 

 Het ligt niet voor de hand dat het parlement zonder meer andere 

staatsorganen zijn wil op kan leggen. Evenzeer als verkiezingen bedoeld zijn om 

parlementair machtsabsolutisme te voorkomen, wordt vrij algemeen en 

chronologisch gezien in toenemende mate de machtenscheiding voorgestaan. De 

Franse Revolutie heeft sterk bijgedragen aan het besef ook een parlementaire 

meerderheid zich tiranniek kan gedragen en dat het daarom zeer verstandig is 

tegenmacht te organiseren. Machtenscheiding vermindert weliswaar de 

zeggenschap in de rechtsorde van de volksvertegenwoordigers, maar beoogt niet 

de mate van democratisch zelfbestuur als zodanig te verminderen. Schmitt wijst 

er dan ook op dat de algemene wil niet zomaar alles kan zijn en pleit daarom in 

essentie voor een materieel wetsbegrip. Een heel andere benadering heeft 

Loughlin, die meent dat de machtenscheiding bijdraagt aan het vertrouwen van 

burgers in het juiste gebruik van het gezag door staatsorganen en dat die om die 

reden verstandig is.
255

 Hoe dan ook lijkt het verstandig te zijn een 

machtenscheiding te hanteren in op volkssoevereiniteit gebaseerde rechtsordes, 

hoewel die er geen noodzakelijk onderdeel van is.
256

 

 Uiteindelijk moet dus worden aangesloten bij de notie dat al het gezag op 

het volk terug te voeren moet zijn. Waar net is geconcludeerd dat representanten 

regelmatig herkozen moeten worden om te voorkomen dat de representatie een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

253  Vergelijk de eerder paraphrase van Locke: ‘And no men could be judged foolish enough 

to consent to the establishment of a form of government in which they supposedly 

“agreed that all of them but one, should be under the restraint of Laws, but that he should 

still retain all the Liberty of the State of Nature, increased with Power, and made 

licentious by Impunity.”’ McDonald, ‘Locke the Political Theorist’, p. 616. Vgl. 

Locke/Laslett, Two Treatises, p. 328, II § 93.  
254  Uiteraard kunnen er, bijvoorbeeld op rechtsstatelijke gronden, beperkingen worden 

gesteld aan de mate waarin representanten bevoegd zijn de volkswil vast te stellen. 

Leibholz’ mening dat het parlement ook kan representeren door te adviseren over 

wetgeving, door politieke controle van de regering en door middel van het budgetrecht 

ligt echter minder voor de hand. Waar juridisch gezien de volkswil wordt vastgesteld, is 

die volgens het concept volkssoevereiniteit simpelweg verbindend omdat die de volkswil 

is. Leibholz, Das Wesen der Repräsentation, p. 61-63. 
255  Loughlin, ‘Ten Tenets of sovereignty’, p. 71. 
256  Het is uiteraard wel een noodzakelijk onderdeel van de rechtsstaatgedachte. 
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absoluut karakter krijgt, zijn zij het ook die linksom of rechtsom de macht 

moeten controleren of uitoefenen. De Duitse idee van de Legitimationskette is 

daarmee een logisch uitvloeisel van het concept volkssoevereiniteit, waarzonder 

het moeilijk is het gezag door het volk gelegitimeerd te achten. Er zijn 

weliswaar vele organisatiewijzen denkbaar voor op volkssoevereiniteit 

gebaseerde staten, maar linksom of rechtsom moet dit principe gerespecteerd 

worden als die staten daadwerkelijk tot democratische zelfregering willen 

strekken.
257

 

 Concluderend kan gesteld worden dat over het volk uitgeoefend gezag en de 

gelding van al het recht in de rechtsorde uiteindelijk tot beslissingen van het 

soevereine volk te herleiden moeten zijn. Dit recht en dit gezag steunen 

uiteindelijk permanent op de wil van het volk, zodat geconstitueerde organen 

zich niet los kunnen maken van hun grondslag door buiten de rechtsorde te 

treden.
258

 Het is binnen dat kader dat het parlement zijn taak vervult.  

 De wijze waarop, en de mate waarin een op volkssoevereiniteit gebaseerd 

parlement behoort te kunnen bijdragen aan de legitimatie van het 

overheidsgezag is daarmee nog steeds niet eenvoudig te bepalen. Van belang 

daarvoor is onder andere het bestaan van andere het volk representerende 

organen. Ook als wordt aangenomen dat het parlement het enige representerende 

orgaan is, is echter niet meteen duidelijk wat zijn bevoegdheden zouden moeten 

zijn. Het is logisch dat de wetten in die zin algemeen verbindend moeten zijn dat 

ze geen privileges creëren, en mede door het parlement worden vastgesteld, 

maar consensus daarover bestaat er niet. Net zo is het logisch dat ambtsdragers 

periodiek vervangen worden, maar staat dat niet juridisch vast.  

 Wellicht is het daarom het beste de conclusie zo te formuleren dat waar het 

parlement het enige volksvertegenwoordigende orgaan is, het de 

‘doorzettingsmacht’ moet hebben die nodig is om het recht uiteindelijk te 

kunnen legitimeren. Daarmee wordt in wezen niet anders bedoeld dan met de 

gedachte van de Legitimationskette. Het recht moet op de een of andere manier 

te herleiden zijn tot de representanten van het volk. Het parlement bestaat uit die 

representanten en is bij uitstek geschikt bij te dragen aan de legitimatie van het 

overheidsgezag door met name wetten hun grondslag te laten vinden in een 

delibererend debat. 

 Waar hierboven is geconcludeerd dat representatie alleen zinvol of 

geloofwaardig kan plaatsvinden onder de voorwaarde van regelmatige 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

257  Vgl. Pitkin, The concept of representation, p. 235. Hiermee wordt overigens niet bedoeld 

dat een ‘staat’ de enig denkbare organisatiewijze van een soeverein volk is. 
258  Vooralsnog lijkt het er dus op dat verdragsluitende autoriteiten hun burgers niet 

principieel en rechtstreeks aan een vreemde rechtsorde ondergeschikt kunnen maken 

omdat zij zich niet van hun grondslag kunnen losmaken. Ze bezitten gezag over het volk 

bij de gratie van de wil van dat volk zelf. Ze kunnen niet het gezag bezitten het volk 

onder een vreemd gezag te brengen omdat pouvoirs constitués de soevereiniteit van het 

volk niet ongedaan kunnen maken. Vgl. Barents, De communautaire rechtsorde, p. 104. 
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herverkiezing van representerende ambtsdragers, kan ook niet aan de conclusie 

ontkomen worden dat deze voldoende bevoegdheden moeten hebben om het 

recht daadwerkelijk te legitimeren. Deze bevoegdheden zijn weliswaar geen 

juridische verplichtingen voor de soeverein die de rechtsorde schept, maar 

hangen wel zo logisch samen met de vooronderstellingen van 

volkssoevereiniteit, dat een redelijke volkswil ze eigenlijk niet kan afwijzen. Als 

het volk immers soeverein is en de rechtsorde bedoeld is het in staat te stellen 

zichzelf te regeren, dan moet die rechtsorde wel zo ingericht worden dat de 

volkswil uiteindelijk de doorslag geeft. 

 Hoe dan ook vereist volkssoevereiniteit dus zonder meer dat de grondwet 

door het volk zelf, zij het in representatie, vastgesteld wordt, dat het volk als 

eenheid gerepresenteerd wordt en dat het orgaan dat tot die representatie 

bevoegd is de algemeen verbindende volkswil vaststelt, die in juridische zin 

geldt als de wil van de eenheid ‘volk’. Daarnaast kan worden vastgesteld dat een 

parlement dat het enige representerende orgaan is slechts dan zinvol of 

geloofwaardig kan bijdragen aan de legitimatie van het overheidsgezag als het 

regelmatig in algemene, in beginsel gelijke verkiezingen wordt samengesteld, 

terwijl het uiteindelijk de doorzetmacht heeft om die verkiezingen 

beleidsbepalend te laten zijn.
259

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

259  Het beginsel van kiezersgelijkheid steunt hierbij zozeer op de vooronderstellingen van 

volkssoevereiniteit, dat daarvan in beginsel niet geloofwaardig kan worden afgezien. 



 

 

 

 



 

Hoofdstuk 6 

Volkssoevereiniteit en (con)federalisme: 

eenheid en veelheid verenigd? 

 

1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk komt naar voren dat eenheid van beslissing, en 

representatie van die eenheid onmisbare onderdelen vormen van de op 

volkssoevereiniteit gebaseerde staat. Zowel beslissingen over, als beslissingen in 

de rechtsorde kunnen op grond van volkssoevereiniteit legitiem door sommigen 

namens allen worden genomen omdat zij de volkseenheid representeren. Waar 

het concept allen in beginsel vrij en gelijk acht, moet het recht principieel op 

hun instemming kunnen rekenen als het verbindend wil zijn. Het 

conceptualiseert die instemming door middel van het maatschappelijk verdrag, 

dat alle toekomstige burgers tot de politieke eenheid maakt die soeverein over en 

in de rechtsorde is. Instemming van het volk als eenheid staat dan juridisch 

gelijk aan instemming van alle burgers omdat beslissingen aan hen worden 

toegerekend.  

 Voor zowel meerderheidsbeslissingen als representatie geldt dat zij uitgaan 

van het erkennen en meewegen van de redelijke belangen van alle burgers. Dat 

is logisch omdat van een overstemde burger slechts dan kan worden verwacht 

dat hij zich neerlegt bij een besluit waar hij tegen is als ten minste zijn redelijke 

belangen zijn meegewogen. Zelfbestuur door het volk richt zich volgens de 

volkssoevereiniteitsidee axiomatisch op het algemeen belang van dat volk omdat 

slechts onder die voorwaarde de beslissingen van enkele representanten aan het 

gehele volk kunnen worden toegerekend. Er zijn weliswaar meer voorwaarden 

voor het goede functioneren van de staat, zoals regelmatige verkiezingen en het 

vrije mandaat van volksvertegenwoordigers, maar de eenheid van het volk en de 

noodzaak tot representatie van het volk zijn hier het meest van belang.  

 In deel I van dit onderzoek leek het er sterk op dat volkssoevereiniteit 

inherent op gespannen voet staat met (con)federalisme. Dit leek veel te maken te 

hebben met de hierboven genoemde noodzakelijke eenheid. Met name het 

Amerikaanse staatsrecht lijkt niet goed uit de voeten te kunnen met de 

combinatie van deze twee grootheden omdat de deelstaatvolkeren niet even 
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soeverein lijken te kunnen zijn als het nationale volk.
1
 Iemand moet immers in 

hoogste instantie beslissen over de bevoegdheidsverdeling tussen beide, over de 

wens een nationaal volk te blijven en over de juridische relatie tussen de 

verschillende rechtsordes. Het is moeilijk voorstelbaar dat beide tegelijkertijd als 

God over de rechtsorde kunnen zijn.  

 Hetzelfde probleem speelt in de rechtsorde. Juist omdat de eenheid van het 

volk zo’n belangrijke rol speelt bij de representatie van het volk, kan het bijna 

niet anders dan dat de (con)federale opbouw van een constitutioneel systeem 

consequenties heeft voor de representatieopdracht van het (con)federale 

parlement en zijn organisatiewijze. Het Duitse volk lijkt bijvoorbeeld wel 

volledig soeverein over, maar niet in de rechtsorde te zijn. Het is immers 

weliswaar de enige auteur van het Grundgesetz, maar heeft zichzelf een 

organisatiewijze gegeven die de Landen over veel zaken een blokkerende stem 

geeft. Het Amerikaanse Congres lijkt een gemengde 

vertegenwoordigingsopdracht te hebben die de suggestie wekt dat de staten en 

het nationale volk de soevereiniteit in de rechtsorde delen. Dat lijkt onmogelijk 

in verband met de eenheid van de soevereiniteit en haar claim dat zij het hoogste 

gezag is, maar de claim is zeker de moeite van het nader onderzoeken waard. 

 In dit hoofdstuk staat de vraag centraal wat volgens het concept 

volkssoevereiniteit in een (con)federaal model de relatie is tussen de volkeren en 

hun representanten. Hieronder wordt ook de vraag begrepen of het denkbaar is 

dat er zowel een centraal soeverein volk is als meerdere soevereine decentrale 

volkeren zijn en wat, als dat laatste het geval is, de relatie tussen die soevereinen 

is. Kan de eenheid ‘federaal volk’ bijvoorbeeld bestaan uit meerdere eenheden 

‘decentraal volk’ zonder dat een van hen de soevereiniteit verliest? En is het 

überhaupt wel denkbaar dat verschillende soevereinen samen één federatie of 

confederatie met gezamenlijke organen scheppen? De al eeuwen bediscussieerde 

vraag naar het verschil tussen statenbond, bondsstaat en eenheidsstaat wordt hier 

onder de loep genomen. Een vervolgvraag is wat in dergelijke constitutionele 

systemen de relatie is tussen de soevereine volkeren en hun (onderscheiden) 

organen. Hierbij moet duidelijk worden in welk opzicht een (con)federaal 

parlement afwijkt van dat van een eenheidsstaat.  

 De relevantie van deze vragen voor de hoofdvraag van dit onderzoek schuilt 

uiteraard niet (louter) in systematisering van de verschillende gebruikte termen. 

Waar deel I afsloot met de voorlopige conclusie dat het Europees Parlement de 

vertegenwoordiger van de gemeenschap van Unievolkeren is, moet dit 

hoofdstuk nader in kaart brengen of dat theoretisch gezien eigenlijk wel kan en 

wat de consequenties van die conclusie zijn. Het vorige hoofdstuk maakte 

duidelijk dat meerderheidsbeslissingen binnen één volk mogelijk zijn omdat er 

daarbinnen juridisch toegerekend kan worden. Formeel zijn het immers niet de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1  Met ‘het nationale volk’ wordt hier niets anders bedoeld dan het ‘gehele’ of, in dit geval, 

‘Amerikaanse’ volk. Niet wordt gedoeld op het concept ‘natie’, als tegengesteld aan 

‘volk’. 
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verzamelde individuen die beslissen, maar is dat het volk als zelfstandige 

entiteit. Als het Parlement echter niet één, maar meerdere volkeren 

representeert, is uiteraard de vraag van belang op welke grondslag juridische 

toerekening tussen die volkeren kan plaatsvinden. De enkele gedachte of stelling 

dat ze samen een gemeenschap zijn waarbinnen kan worden toegerekend maakt 

immers niet duidelijk waarom dat mogelijk en geloofwaardig zou zijn. Dit 

hoofdstuk onderzoekt (con)federalisme dan ook niet primair omdat dat 

interessant is voor het Duitse of Amerikaanse staatsrecht, maar omdat dat nu 

eenmaal de concepten zijn die traditioneel worden gebruikt voor op meerdere 

soevereinen gebaseerde staatssystemen.  

 Voor de debatten over (con)federalisme geldt, meer nog dan voor de 

ontwikkeling van het concept volkssoevereiniteit, dat de theorieën van auteur tot 

auteur verschillen en dat ‘de bondsstaat’ dus niet bestaat. Alleen al over de vraag 

of de bondsstaat überhaupt theoretisch mogelijk is bestaat al honderden jaren 

debat. Het zou dan ook wat al te ambitieus zijn hier te pogen het definitieve 

antwoord op dergelijke vragen te willen geven. In plaats daarvan illustreert dit 

hoofdstuk de verschillende tradities die bestaan in het denken over soevereiniteit 

en (con)federalisme, zodat die in het volgende hoofdstuk aan het huidige 

Europese debat gekoppeld kunnen worden. Het gebruikt daarbij grofweg 

dezelfde methode als het vorige hoofdstuk, behalve dan dat er dus niet één maar 

meerdere concepten in naar voren komen.  

 Het hoofdstuk is gegroepeerd rondom verschillende grote debatten over, en 

enkele individuele theoretische vernieuwingen in het denken over soevereiniteit 

en (con)federalisme. Op deze manier wordt duidelijk hoezeer tijdgenoten 

reageerden op elkaar, hoezeer het debat vaak ingegeven was door de noodzaak 

tot theorievorming over een specifiek staatssysteem en hoezeer schrijvers oudere 

theorieën overnamen en verfijnden. Deze laatste tendens maakt het begrijpelijk 

dat elkaar opvolgende (con)federalismedebatten tot op zekere hoogte 

herhalingen van zetten zijn. Aan de andere kant laten de theoretische 

vernieuwingen die steeds werden aangebracht goed zien hoe is gepoogd wel 

theoretisch vooruit te komen. Deze wisselwerking tussen oud en nieuw is voor 

de Europese Unie interessant omdat de constitutionele debatten die erover 

gevoerd worden tezamen in zekere zin het derde grote debat over soevereiniteit 

en (con)federalisme zijn.
2
  

 Ongelukkigerwijs is het niet mogelijk gebleken de bestaande 

theorievorming op het gebied van (con)federalisme kort en bondig uiteen te 

zetten. Waar mogelijk is slechts één auteur per ‘stroming’ besproken en zijn 

velen dus weggelaten. Ook daarmee is dit hoofdstuk echter omvangrijker 

geworden dan het voorgaande. Ter rechtvaardiging hiervan kan evenwel worden 

aangevoerd dat de verschillende besproken schrijvers eerst samen goed duidelijk 

maken welke theoretische problemen het hoofd moet worden geboden en welke 

oplossingen er voor die problemen zoal zijn bedacht. Vanwege de omvang bevat 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2  Grimm, Souveränität, p. 107 en p. 111 en Forsyth, Unions of States, p. 105 en p. 133. 



278  HET EP ALS TRANSNATIONALE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 

 

 

dit hoofdstuk enkele korte tussentijdse beschouwingen die zoveel mogelijk de 

opgedane kennis bondig samenvatten en structureren. 

 Tot slot is het nuttig dit hoofdstuk te beginnen met twee werkdefinities, 

omdat (con)federalismeterminologie met de tijd nogal van inhoud veranderd is 

en lang niet alle auteurs dezelfde betekenis geven aan dezelfde termen. 

Vooralsnog wordt daarom uitgegaan van eigen definities. Onder confederalisme 

wordt dan verstaan: het op zodanige wijze duurzaam samenwerken door 

verschillende staten dat zij zich gedragen als staatsrechtelijke eenheid, terwijl 

iedere staat zijn soevereiniteit behoudt. Onder federalisme wordt verstaan: het 

op zodanige wijze duurzaam samenwerken door verschillende staten dat zij zich 

gedragen als staatsrechtelijke eenheid, waarbij de soevereiniteit gedeeld lijkt te 

worden tussen de federatie en zijn onderdelen. Deze werkdefinities zijn 

uiteraard niet ideaal of perfect, maar dat hoeft ook niet. Dit hoofdstuk reflecteert 

juist op die definities zodat eventuele onjuistheden erin snel genoeg duidelijk 

worden. 

 

2. De (con)federatie als theoretisch probleem 

2.1 Rousseau: de (on)mogelijkheid van federalisme  

Rousseaus Considérations sur le Gouvernement de Pologne zijn bij uitstek 

geschikt als vertrekpunt van beschouwingen over (con)federalisme en 

volkssoevereiniteit, omdat deze theorie goed de innerlijke theoretische spanning 

laat zien die de verschillende theorieën in het debat over (con)federalisme en 

(volks)soevereiniteit kenmerkt.
3
 Met name bestaat deze spanning tussen de 

eigen beslismacht van lokale volksvergaderingen en de uiteindelijke wens tot 

nationale eenheid.
4
 Deze spanning kwam in hoofdstuk 3 en 4 ook al naar voren, 

en lijkt dus inherent aan een op volkssoevereiniteit gebaseerde bondsstaat te 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3  Vertaald in Rousseau, ‘Considerations’, Considerations on the Government of Poland. 

Rousseau heeft ook specifiek geschreven over confederalisme. Omdat zijn 

confederalismetheorie evenwel veel minder consistent en instructief is dan zijn 

Considérations wordt die hier niet uitgebreid besproken. Zie erover nader J.J. 

Rousseau/C.E. Vaughan, ‘A Lasting Peace through the Federation of Europe: Exposition 

and Critique of St. Pierre’s Project’ (Statement of St. Pierre’s Project, en Criticism of 

Saint Pierre’s Project for Perpetual Peace, vertaald door C.E. Vaughan (1917)), herdrukt 

in: D. Karmis en W. Norman (red.), Theories of federalism, a reader, New York: Palrave 

Macmillan 2005, p. 59-86, P. Riley, ‘Rousseau as a Theorist of National and 

International Federalism’, Publius 1973, vol.3, nr. 1 en Forsyth, Unions of States, p. 85-

95. Zie verder R. Fralin, Rousseau and representation, a study of the development of his 

concept of political institution, New York: Colombia University Press 1978.  
4  Fralin, Rousseau and representation, p. 180 en Riley, ‘Rousseau as a Theorist of 

National and International Federalism’, p. 7. 
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zijn. De Considérations zijn een poging van Rousseau om zijn theorie over 

volkssoevereiniteit toepasbaar te maken op grote volkrijke staten. Het 

eindresultaat daarvan is een federalismetheorie waarin hij, in afwijking van zijn 

eerdere werk en zeer waarschijnlijk schoorvoetend, koos voor een representatief 

stelsel met twee bestuurslagen.
5
 Interessant eraan is onder meer dat hierbij 

uiteindelijk onduidelijk blijft waarom ‘centraal’ door de Landdag genomen 

besluiten precies gelegitimeerd moeten worden geacht. 

 Het representatieve stelsel is de belangrijkste theoretische vernieuwing van 

de Considérations ten opzichte van Rousseaus eerdere werk.
6
 Concreet stelt 

Rousseau voor de lokale standenvergadering, de Diétines of paltsvergaderingen, 

om te vormen tot volksvergaderingen en die tot het zwaartepunt van de statelijke 

ordening te maken. Ze zouden zoveel mogelijk zichzelf moeten besturen, terwijl 

ze op nationaal niveau intensief, maar op een beperkt terrein zouden moeten 

samenwerken.
7
 De nationale samenwerking zou moeten plaatsvinden in de 

Landdag, waarin representanten van alle paltsvergaderingen zouden moeten 

plaatsnemen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5  Met name Fralin is ervan overtuigd dat Rousseaus keuze voor representatie alles te 

maken heeft met de omvang van Polen. R. Fralin, ‘The Evolution of Rousseau's View of 

Representative Government’, Political Theory 1978, vol. 6, nr. 4, special issue: Jean 

Jacques Rousseau en Fralin, Rousseau and representation, p. 181: ‘Perhaps the most 

dramatic concession that Rousseau made was his acceptance of representative 

government in Poland. His acceptance was reluctant, but in view of Poland’s immense 

size he saw no alternative.’ Vgl. Rousseau, ‘Considerations’, p. 181-183, p. 192 en p. 

206. 
6   Een andere vernieuwing bestond uit een drieklassenstelsel, waarbij burgers niet 

principieel gelijk waren, maar op basis van verdienste konden ‘promoveren’ naar de 

hogere klasse. Rousseau, ‘Considerations’, p. 183-187 en p. 245-257. Zie o.a. p. 186-187, 

p. 239 en p. 251 voor de geleidelijke opleiding en vrijlating van de serfs. Volgens Fralin 

stelt Rousseau massademocratie gelijk aan tumult en beroering. Zie hierover, en over de 

Pools-historische achtergrond ervan Fralin, Rousseau and representation, p. 188-189 en 

p. 192. 
7  Rousseau, ‘Considerations’, p. 181-183; Hoogers, ‘Considerations’, p. 150. Zie ook 

Fralin, Rousseau and representation, p. 191. Deze hervorming wordt vaak beschreven als 

de opdeling van Polen in 33 republieken. Zie bv. Riley, ‘Rousseau as a Theorist of 

National and International Federalism’, p. 10 en Fralin, Rousseau and representation, p. 

181. Deze beschrijving is echter in zoverre ongelukkig dat het niet Rousseaus bedoeling 

was Polen daadwerkelijk te laten bestaan uit 33 verschillende staatjes. Hij spreekt 

immers op verschillende plaatsen in de Considérations van ‘the nation’, ‘the body of the 

[Polish] republic’, en ‘the entire body of the nation’, die niet doorbroken mag worden. 

Zie Rousseau, ‘Considerations’, resp. p. 208, p. 183 en p. 201. Zie ook Hoogers, De 

verbeelding van het souvereine, p. 61. Riley meent wel enigszins terecht dat Rousseau 

zichzelf tegenspreekt in de Consíderations. Hij lijkt namelijk niet heel consequent te zijn 

in zijn woordkeuze op dit punt. Aan de andere kant zou het ook kunnen dat deze 

ambivalentie nu juist de essentie van zijn federalisme is. Riley, ‘Rousseau as a Theorist 

of National and International Federalism’, p. 7. 
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 De paltsvergaderingen moeten hun afgevaardigden volgens Rousseau een 

strikt, bindend mandaat geven, terwijl ze op de naleving ervan scherp moeten 

toezien. Dit toezicht zou er onder meer uit moeten bestaan dat Landdagzittingen 

in de regel niet langer dan zes weken mogen duren en in uitzonderingsgevallen 

niet langer dan twee jaar.
8
 Na afloop van iedere zitting zouden de 

afgevaardigden individueel publiekelijk verantwoording moeten afleggen aan 

hun paltsvergadering over hun stemgedrag en handelwijze.
9
 Op deze wijze 

zouden ze zowel juridisch als praktisch sterk gebonden worden aan de door de 

eigen paltsvergadering vastgestelde wil.
10

 Die willen zouden daardoor overeen 

moeten komen met de landelijk vastgestelde volkswil, waarmee nationale wetten 

gelegitimeerd zouden kunnen worden geacht.
11

 

 Problematisch aan dit voorstel lijkt wel dat er 33 paltsen zouden zijn die 

ieder geheel autonoom de instructies voor hun eigen afgevaardigden vaststellen. 

De instructies zouden waarschijnlijk vrijwel nooit gelijkluidend zijn. Waar 

Rousseau meent dat het primair de paltsvergaderingen zijn die de algemene wil 

vaststellen, lijkt het dus heel moeilijk te worden overeenstemming tussen de 

paltsen te bereiken over de inhoud van nationale wetten.
12

 Aangezien hij 

expliciet verklaart dat wetten slechts verbindend zijn voor diegenen die er 

persoonlijk of door tussenkomst van representanten voor hebben gestemd wordt 

dat een groter probleem.
13

 De suggestie wordt zo immers gewekt dat wetten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8  Rousseau, ‘Considerations’, p. 193-196; Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 

63. Zie ook Fralin, Rousseau and representation, p. 84. 
9  Deze individuele verantwoording is volgens Rousseau nodig opdat er geen verwarring 

ontstaat tussen schuldigen en onschuldigen en afgevaardigden zich zo niet achter elkaar 

kunnen verschuilen. Rousseau, ‘Considerations’, p. 204-205; Hoogers, ‘Considerations’, 

p. 151-152; Fralin, Rousseau and representation, p. 183-185; J. Lukowski, ‘Recasting 

Utopia: Montesquieu, Rousseau and the Polish Constitution of 3 May 1791’, The 

Historical Journal 1994, vol. 37, nr. 1, p. 71.  
10  Rousseau, ‘Considerations’, p. 193-194. Of in de woorden van Lukowski: ‘The 

instructions were precisely the best available means of expressing the will of the nation. 

Their mandatory character would obviate the dangers of the national will being perverted 

by its representatives, as the English foolishly permitted their parliament to do.’ 

Lukowski, ‘Recasting Utopia’, p. 71.  
11  In zijn algemeenheid moet de algemene wil volgens Rousseau weliswaar door het volk 

zelf worden vastgesteld, maar als dat praktisch onmogelijk is kunnen wetten volgens hem 

ook legitiem (d.w.z. in overeenstemming met de algemene wil) tot stand komen door 

middel van vaststelling door afgevaardigden. Zie hoofdstuk 5, paragraaf 3.3. Zie ook 

Rousseau, ‘Considerations’, p. 185 en p. 193-195. Vgl. Hoogers, De verbeelding van het 

souvereine, p. 64. 
12  Zie o.a. Rousseau, ‘Considerations’, p. 193-194 en Hoogers, ‘Considerations’, p. 151-

152 voor de instructies als vastlegging van de algemene wil. 
13  Rousseau, ‘Considerations’, p. 185; Fralin, ‘Rousseau's View of Representative 

Government’, p. 529-530; Fralin, Rousseau and representation, p. 182.  
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slechts bij concurrente meerderheid door de verschillende representanten kunnen 

worden vastgesteld.
14

 

 Anders dan wellicht voor de hand had gelegen vindt Rousseau echter dat 

nationale wetten bij meerderheid door de Landdag moeten worden vastgesteld.
15

 

Hij vindt weliswaar dat de paltsvergaderingen (primair) de algemene wil 

vaststellen, maar toch ook dat nationale wetten de uitdrukking zijn van de 

algemene wil van de natie. Er is in zijn ogen maar één Poolse natie, zodat 

nationale wetten, die de uitdrukking van haar algemene wil zijn, verbindend zijn 

voor alle paltsen.
16

 Er zullen dus overstemde paltsen zijn, wier lokaal 

vastgestelde instructies niet tot volkswil gepromoveerd is. Het heeft er daarmee 

alle schijn van dat de nationale algemene wil aan de overstemde 

paltsvergaderingen wordt toegerekend. Als wetten immers slechts verbindend 

zijn voor diegenen die er (middels hun representanten) voor hebben gestemd en 

alle nationale wetten verbindend zijn voor alle paltsen, dan moet de door de 

meerderheid van de Landdag vastgestelde wil eigenlijk wel ook de wil van de 

overstemde paltsen zijn. Er zou daarmee sprake zijn van juridische toerekening 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

14  Waar Rousseau stelt dat de door de paltsvergaderingen vastgestelde instructies gezien 

moeten worden als weergave van de algemene wil, is het dan ook wellicht beter te 

spreken de weergave van de algemene willen van de natie. Hoogers wijst er in dit 

verband op dat hij spreekt van ‘les volontés de la nation’ (meervoud). Hoogers, 

‘Considerations’, p. 152. Ongelukkigerwijze wordt dit wel vertaald met ‘the will of the 

nation’. Zie bv. Fralin, Rousseau and representation, p. 184. Voor het begrip 

‘concurrente meerderheid’, zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1. 
15  Dit laatste zegt Rousseau weliswaar nergens expliciet maar kan wel worden afgeleid uit 

een aantal passages. Hij heeft het bijvoorbeeld meerdere malen over het tellen van de 

stemmen, hetgeen onzinnig zou zijn als iedere afgevaardigde een veto zou hebben. Zie 

bv. Rousseau, ‘Considerations’, p. 198-199 en p. 204-205. 
16  Van deze regel wordt volgens Rousseau zelfs niet afgeweken als vastgesteld kan worden 

dat afgevaardigden hun mandaat te buiten zijn gegaan. Desnoods moeten de betrokken 

paltsen hun afgevaardigden maar onthoofden, maar door de Landdag genomen 

beslissingen staan hoe dan ook vast: ‘he goes out of his way to emphasize the finality of 

the diet’s legislative authority by denying the dietines, the regional popular assemblies, 

the right even to protest decisions of the diet, much less to amend them.’ Fralin, 

‘Rousseau's View of Representative Government’, p. 530. Vgl. Rousseau, 

‘Considerations’, p. 193-195 en p. 199, Hoogers, ‘Considerations’, p. 151-152 en 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 63. Rousseau kent slechts één 

uitzondering op de meerderheidsregel, namelijk bij beslissingen over fundamentele 

wetten. Die zou de Landdag bij unanimiteit moeten vaststellen. Aangezien Rousseau 

deze regel ook voorstaat in kleine republieken doet ook die kennelijk geen afbreuk aan de 

eenheid van de Poolse natie. Rousseau, ‘Considerations’, p. 214-217; Fralin, Rousseau 

and representation, p. 185. Het verantwoordingsdebat met de afgevaardigden zal 

vanwege de verbindendheid van genomen besluiten vooral gaan over de vraag of zij 

nogmaals naar de Landdag gestuurd kunnen worden en hoe zij eventueel gestraft moeten 

worden. Rousseau, ‘Considerations’, p. 183 en p. 194-195. Zie ook Hoogers, 

‘Considerations’, p. 151-152 en Fralin, ‘Rousseau's View of Representative 

Government’, p. 530; Fralin, Rousseau and representation, p. 182. 
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in twee stappen: enerzijds stelt de meerderheid van elke paltsvergadering 

juridisch vast wat de wil van de gehele palts, inclusief de lokale minderheid is, 

terwijl de meerderheid van representanten juridisch vaststelt wat de wil van de 

Poolse natie, inclusief die van de overstemde representanten (lees: paltsen) is. 

 Deze logisch te beredeneren conclusie expliciteert Rousseau zelf evenwel 

niet. Daarmee blijft het de vraag of hij in zijn werk voor Polen een 

pragmatische, in het licht van de omvang van Polen noodzakelijke keuze voor 

representatie maakt, of dat hij getrapte juridische toerekening ook daadwerkelijk 

een goed idee vindt. Onduidelijk blijft daarbij ook of hij de soevereiniteit 

uiteindelijk toekent aan de Poolse natie, of aan de (onderscheiden) 

paltsvergaderingen. Hoe dan ook onderstrepen Rousseaus Considérations de 

spanning die federalisme oplevert tussen de eenheid of eigenheid die 

volkssoevereiniteit meebrengt, en de noodzaak tot juridische samenwerking die 

(con)federalisme oplevert. Een grote vraag blijft daarmee hoe federale, bij 

meerderheid genomen beslissingen legitiem kunnen worden toegerekend aan 

alle lidvolkeren (zonder dat zij noodzakelijkerwijs tot één volk worden). En hoe 

de soevereiniteit van de lidvolkeren verenigd kan worden met (con)federale 

samenwerking, als er niet bij unanimiteit besloten zal worden. 

 

3. Het Amerikaanse debat over het ‘nieuwe’ fenomeen bondsstaat 

3.1 Madison: confederalisme en unitarisme gemengd 

De eerste daadwerkelijke toepassing van de idee van de bondsstaat vond plaats 

in Amerika, bij de oprichting van de Verenigde Staten.
17

 Over de aard van de 

nieuw opgerichte unie is het een en ander te doen geweest. Dit was niet 

verwonderlijk omdat er geen passend voorbeeld was waarnaar men zich kon 

richten. De Verenigde Staten waren volgens sommigen vooral een 

samenvoeging van de eenheidsstaat en de statenbond. Anderen zagen ze vooral 

als statenbond, terwijl weer anderen ze als heel ingewikkelde eenheidsstaat 

beschouwden. Dit heeft zeer interessante theorievorming over de aard van de 

nieuwe unie en het combineren van meerdere soevereinen in één statelijk 

verband opgeleverd.
18

 Het Amerikaanse debat heeft veel invloed gehad op latere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

17  ‘The history of federal theory takes a radical turn with the American invention of a new 

type of federal system in the late eighteenth century.’ Karmis & Norman (red.), Theories 

of federalism, p. 103. 
18  Volgens Forsyth is dit debat überhaupt het meest interessante van zijn tijd: ‘From the end 

of the eighteenth century to the middle of the nineteenth century by far the most 

interesting discussion of federal Union took place in the United States of America and 

was related to the nature of the constitution drafted in Philadelphia in 1787.’ Forsyth, 

Unions of States, p. 105. Haines meldt daarbij dat het eigenlijk al zo oud is als de 
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federalismedebatten en is, zoals in hoofdstuk 4 bleek, nog steeds zeer relevant 

voor de hedendaagse Amerikaanse staatsrechtbeoefening.
19

 Als 

vertegenwoordigers van de drie meest geijkte stromingen worden hier Madison, 

Calhoun en Webster besproken. 

 Madisons visie op de aard van de Unie en de relatie tussen 

volkssoevereiniteit en federalisme komt het duidelijkst naar voren in Federalist 

Paper 39, waarin hij reageert op de kritiek van tegenstanders van de 

voorgestelde grondwet, die stellen dat die een unitaire staat behelst zonder dat 

daarvoor een deugdelijke grondslag bestaat.
20

 In het opstel ‘onderzoekt’ hij 

daarom op basis van een aantal elementen wat de aard van de nieuw op te 

richten federatie is en komt tot de conclusie dat die een ‘compound republic’ is, 

die ‘partly federal, partly national’ is.
21

 Het wezen van de nieuwe bondsstaat 

lijkt hierbij vooral te schuilen in het woord compound: de nieuwe republiek 

combineert confederalisme en unitarisme volgens Madison op gebalanceerde 

wijze in één statelijk verband.  

 De wijze van totstandbrenging van dat statelijke verband is volgens 

Madison confederaal: elk van de Amerikaanse volkeren kan slechts door vrije 

wilsakt aan de nieuwe Constitutie gebonden worden.
22

 Dat de meerderheid van 

een volk de minderheid kan binden lijkt daarbij zo vanzelfsprekend dat hij dat 

niet noemt of uitlegt. Waar het hem om lijkt te gaan is dat niet de meerderheid 

van alle (stemgerechtigde) Amerikaanse burgers beslist over het lot van de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

onafhankelijkheidsverklaring. Haines, The role of the Supreme Court, p. 561. Opvallend 

is overigens dat het Amerikaanse debat geen aansluiting zocht bij eerdere theorieën. De 

achtergrond daarvan lijkt te zijn dat men de Amerikaanse federale unie als een geheel 

nieuw fenomeen beschouwde dat niet te vergelijken viel met eerdere allianties. Spain, 

The political theory of John C. Calhoun, p. 184. 
19  Vgl. Forsyth, Unions of States, p. 105-106 en Bassani, ‘State's Rights’, p. 135.  
20  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, Federalist Paper 39, p. 184.  
21  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 187. De term ‘compound republic’ is ontleend aan 

J. Madison, ‘Federalist Paper No. 51’, 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. 253. Zij beschrijft het beste kernachtig wat Madison bedoelt in 

Federalist Paper 39. Karmis en Norman merken in dit verband op dat in de tijd van 

Madison de termen federatie en confederatie synoniemen waren. Karmis & Norman 

(red.), Theories of federalism, p. 103. Federalist Paper 39 gaat in zekere zin juist ook 

over het verschil tussen beide. Zie voor de instemming van Hamilton met Madison 

(uitgebreid) Forsyth, Unions of States, p. 108-111 en voor de (latere) ideeën van de derde 

auteur die onder het pseudoniem The Federalist schreef, John Jay, Haines, The role of 

the Supreme Court, p. 107 en p. 135 en Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 163. Zie 

ook Forsyth, Unions of States, p. 106, Goldsworthy, ‘Sovereignty in the United States’, 

p. 424 en Bassani, ‘State's Rights’, p. 135.  
22  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 184-185; Forsyth, Unions of States, p. 106-107. 

Zie ook Haines, The role of the Supreme Court, p. 110.  
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Constitutie, maar de meerderheid per staat.
23

 Een gevolg hiervan is dan ook dat 

er na verloop van tijd zou blijken dat sommige Amerikaanse volkeren zich wel 

aan de Constitutie hadden gebonden en andere niet.
24

 

 De ratificatiewijze van de Amerikaanse Constitutie is evenwel interessanter 

dan Madison doet voorkomen. Anders dan voor confederaties gebruikelijk was 

vaardigden de Amerikaanse volkeren in zijn ogen immers zelf het verbindende 

‘basisdocument’ uit, terwijl statenbonden typisch op een confederatieverdrag 

tussen staten gebaseerd waren. Hoewel Madison in zijn inhoudelijke 

beschrijving geheel gelijk heeft, kan de typering van de ratificatiewijze als 

‘confederaal’ dus beter worden vervangen door ‘compound’ of ‘gemengd’. 

 In de nieuw opgerichte bondsstaat zijn de verschillende verkiezingswijzen 

van het Huis van Afgevaardigden, de Senaat en de President volgens Madison 

respectievelijk unitaire, confederale en gemengde elementen.
25

 Het Huis zou 

zijn gezag, net als in een eenheidsstaat, ontlenen aan het Amerikaanse volk, 

waarbij de zetels evenredig per staat naar inwonertal verdeeld zouden zijn. Op 

die wijze zou het ieder volk naar rato van omvang representeren.
26

  

 Daar tegenover staat volgens Madison de verkiezingswijze van de Senaat, 

die typisch confederaal is omdat de staten daarin gelijkelijk vertegenwoordigd 

zijn, als ‘political and coequal societies’.
27

 Het confederale element van de 

Constitutie brengt volgens hem dus mee dat de verschillende staten door de 

federatie op basis van gelijkheid moeten worden behandeld. Kennelijk betekent 

dit wel dat ze een gelijk stemrecht in de Senaat hebben, maar niet dat ze een 

vetorecht hebben. De Senaat stemt immers bij meerderheid, zodat een 

meerderheid van representanten de juridische wil van de gehele Senaat vastlegt. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

23  Als 9 van de 13 statelijke meerderheden voor de Constitutie hadden gestemd zou ze 

volgens art. VII in werking treden. Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185. Madison 

verwijst voor de achtergrond van deze procedure erop dat Rhode Island had geweigerd 

een delegatie naar de conventie te sturen die had geleid tot het ontwerp van de 

Constitutie. 12 staten zouden zich volgens hem niet afhankelijk moeten maken van ‘the 

perverseness or corruption of a thirteenth’ J. Madison, ‘Federalist Paper No. 40’, 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. 191.  
24  Rhode Island bijvoorbeeld niet. 
25  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185; Forsyth, Unions of States, p. 107. Vgl. J. 

Madison, ‘Federalist Paper No. 45’, 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. 225-226. 
26  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185. Zie ook Karmis & Norman (red.), Theories 

of federalism, p. 103. 
27  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185. 
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Hoewel Madison dit in het geheel niet bespreekt is er in zekere zin dus sprake 

van een gemengd element.
28

 

 Des te interessanter is daarmee de wijze waarop Madison zijn visie op de 

aard van de verkiezingswijze van de President verwoordt: ‘The immediate 

election of the President is to be made by the States in their political characters. 

The votes allotted to them are in a compound ratio, which considers them partly 

as distinct and coequal societies, partly as unequal members of the same 

society.’
29

 De staten worden in deze procedure dus deels beschouwd als 

onderscheiden samenlevingen en deels als ongelijke leden van één samenleving. 

Dit maakt het ingewikkeld de positie van de President en zelfs überhaupt de aard 

van de federale unie te duiden. De President wordt volgens Madison immers in 

één procedure door zowel het nationale volk als de staten gekozen, terwijl deze 

twee verkiezingswijzen zozeer samenvallen dat ze niet van elkaar kunnen 

worden onderscheiden.  

 Dat lijkt echter precies zijn punt te zijn: dat de nieuwe bondsstaat niet netjes 

in de ene of de andere categorie valt, omdat hij een mengsel van confederalisme 

en unitarisme is. De Constitutie gaat volgens hem deels uit van een nationale 

samenleving en deels van naast elkaar bestaande gelijkwaardige statelijke 

samenlevingen. En dat alles in één (bonds)statelijk verband.
 30

  

 Deze lezing wordt bevestigd door Madisons beschrijving van de federale 

bevoegdheden. De Constitutie is volgens hem namelijk confederaal ten aanzien 

van de reikwijdte, maar unitair ten aanzien van de werking ervan.
31

 Concreet 

zou dit betekenen dat de federatie weliswaar gelimiteerde bevoegdheden heeft 

en de staten soeverein blijven ten aanzien van alle andere bevoegdheden, maar 

vooral ook dat waar de federatie bevoegd is, die net zo indringend kan optreden 

als een eenheidsstaat.
32

 De federatie kan volgens hem binnen zijn 

bevoegdhedenbereik de burgers en de staten dus net zo rechtstreeks binden als 

een eenheidsstaat zijn burgers en decentrale overheden. Daarin schuilt een groot 

verschil tussen de nieuwe Amerikaanse bondsstaat en klassieke statenbonden. 

Bondsstaten hebben kennelijk een rechtstreekse rechtsbetrekking met burgers, 

terwijl statenbonden dat typisch juist niet hebben. 

 Een laatste element dat Madison bestudeert is de amenderingsprocedure, die 

volgens hem eveneens geheel confederaal, noch geheel unitair is. Zou die 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

28  Tenzij meerderheidsbesluitvorming evenzeer als confederaal beschouwd wordt. Er zijn 

verschillende theoretici geweest die dat deden. Vgl. Forsyth, Unions of States, p. 88 en p. 

94 en Riley, ‘Rousseau as a Theorist of National and International Federalism’, p. 13-14. 
29  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185. 
30  ‘For the first time in both practice and theory, the new Constitution proposed a union not 

just of political entities, like states, but also of all of the citizens of all these entities.’ 

Karmis & Norman (red.), Theories of federalism, p. 103. Vgl. Madison, ‘Federalist Paper 

No. 39’, p. 185-187. 
31  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185-186; Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 

162; Forsyth, Unions of States, p. 107. 
32  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185-186; Forsyth, Unions of States, p 112.  
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immers unitair zijn, dan zou de meerderheid van het volk volgens hem te allen 

tijde de bevoegdheid hebben de gevestigde overheid te wijzigen of af te 

schaffen, terwijl voor dergelijke wijzigingen de instemming van alle staten 

nodig zou zijn als de procedure confederaal van aard zou zijn.
33

 Door bij de 

amenderingsprocedure de staten als uitgangspunt te nemen maar daarin geen 

unanimiteit van hen te eisen wordt volgens Madison het midden gehouden 

tussen een confederale en een unitaire procedure.
34

 De kritiek dat de nieuwe 

Constitutie een eenheidsstaat zou vestigen is volgens hem dus ongegrond. 

 Vanuit een conceptueel oogpunt bezien lijkt er bij Madison sprake te zijn 

van een ingewikkeld soort duale soevereiniteit, waarbij er twee constitutionele 

systemen naast elkaar bestaan die beide steunen op een soeverein besluit van het 

volk en daarom het hoogste staatsgezag in hun eigen sfeer hebben.
35

 Madison 

lijkt daarbij zelfs te menen dat de staten en de federatie, op enkele 

bevoegdheidsconflicten na, in principe helemaal niets met elkaar van doen 

hebben, zodat het territorium van iedere deelstaat door twee onderscheiden 

staatsorganisaties bestreken wordt.
36

 De staten steunen daarbij ieder op hun 

eigen volk, terwijl de federatie steunt op zowel die volkeren als het gehele 

volk.
37

 Hij gaat dan ook uit van de idee van deelbare soevereiniteit, waarbij het 

volk voor sommige doeleinden als één volk moet worden beschouwd terwijl het 

voor andere doeleinden verschillende volken moet worden geacht te zijn.
38

  

 Dit blijkt ook duidelijk bij zijn visie op de representatie van het volk. Het 

Huis van Afgevaardigden moet volgens Madison immers functioneren als een 

nationaal parlement, terwijl de Senaat juist de staten moet representeren.
39

 

Interessant is daarbij evenwel dat hij meent dat het federale element unanimiteit 

per staat veronderstelt, terwijl de Senaat bij gewone meerderheid beslist. 

Behalve de machtsverhoudingen in dat orgaan lijkt hij dan ook geen acht te 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

33  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 186-187. Zie ook Forsyth, Unions of States, p. 

107.  
34  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 187. 
35  Voor het volk als meester over de rechtsorde bij Madison, zie Merriam, The Theory of 

Sovereignty, p. 163 en J. Madison, ‘Federalist Paper No. 46’, 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. 228-234.  
36  Madison, ‘Federalist Paper No. 45’, p. 225-226; Bassani, ‘State's Rights’, p. 140. 
37  Daarbij moet uiteraard wel bedacht worden dat de staten binnen het bevoegdhedenbereik 

van de federatie diens onderdaan zijn. 
38  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185-186; Haines, The role of the Supreme Court, 

p. 110; Goldsworthy, ‘Sovereignty in the United States’, p. 424 en p. 440, Bassani, 

‘State's Rights’, p. 135 ; Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 162 ; ‘[Madison] argued 

if sovereignty was divisible in geographical extent, then it was also divisible in content.’ 

Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 168-169.  
39  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185-186; Karmis & Norman (red.), Theories of 

federalism, p. 103. 
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slaan op de vraag of de organisatiewijze ervan een andere zou moeten zijn dan 

die van het Huis van Afgevaardigden. Bovendien lijkt hij geen aandacht te 

hebben voor de vraag waarom de meerderheid van staten- of 

volkenrepresentanten in de Senaat de minderheid daarvan zou kunnen binden. 

Als het zijn van één volk immers meebrengt dat de meerderheid beslist, dan lijkt 

het voor de hand te liggen dat het zijn van meerdere volken dat uitsluit. En dus 

ook dat representanten van verschillende volkeren geen bindende besluiten 

namens elkaars achterban kunnen nemen. Dit klassieke probleem van 

(con)federalisme wordt door Madison niet opgelost of zelfs maar erkend. 

 Bij de grondwetswijzigingsprocedure lijkt hij wel aandacht te hebben voor 

het probleem. Hij sluit immers enerzijds uit dat de meerderheid van het 

nationale volk de grondwet wijzigt en anderzijds dat de staten daarover een 

vetorecht zouden hebben. Problematisch daaraan is echter weer dat hij slechts de 

grondwetswijzigingsprocedure beschrijft en zich geen rekenschap geeft van een 

eventuele voor- of bovenpositieve wijzigings- of intrekkingsbevoegdheid van 

het soevereine volk of van de soevereine volken.
40

 Het is daarom maar de vraag 

of Madison echt een conceptuele keuze voor gedeelde (volks)soevereiniteit 

maakt, of dat dat min of meer toevallig goed aansluit bij zijn betoog uit 

Federalist Paper 39. Vergeten moet immers niet worden dat de Federalist 

Papers in de eerste plaats een politiek doel dienden en geen conceptueel-

theoretisch werk waren.
41

 

 

3.2 Calhoun: intensief confederalisme 

Ook van het werk van Calhoun kan gezegd worden dat het in de eerste plaats 

een politiek doel diende en pas daarna een conceptueel-theoretisch werk was.
42

 

Anders dan Madison heeft Calhoun zijn gedachten echter veelvuldig en grondig 

uiteengezet zodat zijn theorie wel degelijk een conceptueel geheel vormt.
43

 Zijn 

grondigheid wordt door sommige auteurs zelfs zozeer geprezen dat alleen al 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

40  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 186-187.  
41  Forsyth meldt in dit verband niet geheel ten onrechte dat de auteurs van de Federalist 

Papers ten aanzien van soevereiniteit weinig systematisch te werk gingen. Forsyth, 

Unions of States, p. 107-108. Spain meldt dat Madison er ‘conveniently vague’ over blijft 

of hij het gehele volk of de verschillende volken van de staten soeverein acht. Spain, The 

political theory of John C. Calhoun, p. 169.  
42  Calhouns onderliggende motief was dat de zuidelijke staten federale wetgeving die ze 

strijdig met hun belangen oordeelden zouden moeten kunnen blokkeren. Spain, The 

political theory of John C. Calhoun, p. 129-130. 
43  Onder andere in de Fort Hill Address, die een politieke toespraak is. A Disquisition on 

Government, is vooral een algemeen theoretisch werk, terwijl A Discourse on the 

constitution and government of the United States vooral een toepassing van Calhouns 

ideeën op het Amerikaanse systeem is. Zie verder Karmis & Norman (red.), Theories of 

federalism, p. 103 en Merriam, ‘The Political Theory of Calhoun’, p. 577. 
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daardoor het vermoeden ontstaat dat hij de theorie over soevereiniteit en 

(con)federalisme heeft geschreven.
44

 Zijn werk is hoe dan ook zeer invloedrijk 

geweest in met name (het zuiden van) de Verenigde Staten en het Duitsland van 

de negentiende eeuw.
45

 

 Calhoun staat in het denken over soevereiniteit en (con)federalisme aan de 

basis van de traditie die sterk de nadruk legt op de soevereiniteit van de delen en 

in de federatie als zodanig geen staat wil zien.
46

 Zijn uitgangspunten vloeien 

logisch voort uit zijn theorie over volkssoevereiniteit, die al in het vorige 

hoofdstuk is besproken. Kort samengevat komt deze theorie op het volgende 

neer:
47

 Omdat soevereiniteit volgens hem het hoogste, ondeelbare gezag over de 

rechtsorde is, meent hij dat er op één territorium maar één soeverein kan zijn. 

Twee soevereinen zouden immers elkaars hoogste gezag ontkennen. Verder 

moeten alle overheidsbevoegdheden op de constitutie terug te voeren zijn omdat 

de relatie tussen het soevereine volk en de overheid er een van principal en 

agent is. Dit brengt mee dat de overheid wel het recht kan schenden, maar het 

volk niet. Bevoegdheden zouden dus wel, eventueel onder voorwaarden, gedeeld 

of gedelegeerd kunnen worden, maar de soevereiniteit zelf niet omdat dat haar 

zou vernietigen. De soeverein kan gedelegeerde bevoegdheden volgens Calhoun 

dan ook altijd weer aan zich trekken.  

 Dit alles leidt tot een (con)federalismetheorie die nogal confederaal is. Het 

verschil tussen confederaties en federaties is volgens Calhoun dat de eerste unies 

van regeringen zijn, terwijl de tweede unies van soevereinen zijn.
48

 Het verschil 

tussen beide is dus dat het eerste type wordt opgericht door regeringen en 

eigenlijk vooral een permanente conferentie van diplomaten is, terwijl het 

tweede type wordt opgericht door meerdere soevereinen en een overheid kent 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

44  Zie bv. Forsyth, Unions of States, p. 123: ‘As an exercise in juridical deduction it 

(Calhoun’s theorie, MD) is unrivalled in the whole corpus of political theory on the 

subject of confederation.’ Zie verder p. 120 en Merriam, ‘The Political Theory of 

Calhoun’, p. 577. Uiteraard moet nog worden bezien of Calhouns theorie zo briljant is. 
45  Goldsworthy, ‘Sovereignty in the United States’, p. 436; Spain, The political theory of 

John C. Calhoun, p. 174 en p. 177 en Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 161. Zoals 

verderop in dit hoofdstuk zal blijken is Calhoun met name van invloed geweest op Max 

von Seydel. 
46  Hij heeft zijn theorie over interpositie en nullificatie weliswaar aan Jefferson, Madison en 

Taylor ontleend, maar het is zijn verdienste dat hij het tot een logisch en coherent 

systeem heeft gevormd. R. Brisbane, ‘Interposition: Theory and Fact’, Phylon (1940-

1956) 1956, vol. 17, nr. 1, p. 12.  
47  Zie uitgebreider paragraaf 5.1 van hoofdstuk 5. 
48  Calhoun, ‘Discourse’, A Discourse on the Constitution and Government of the United 

States, p. 100-104; Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 157 en p. 186; 

Forsyth, Unions of States, p. 127. Calhouns taalgebruik is op dit punt verwarrend omdat 

hij ‘staten’ en ‘soevereinen’ vaak door elkaar gebruikt en daar dan geen verschil tussen 

ziet, terwijl het verschil tussen beide op andere plekken wel voor hem van belang is. Vgl. 

Calhoun, ‘Discourse’, p. 82 en Forsyth, Unions of States, p. 123 en p. 130. 
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die ‘net zo overheid’ is als die van eenheidsstaten.
49

 Het verschil tussen 

federaties en eenheidsstaten is naar zijn mening daarmee dat federaties door 

meerdere soevereinen worden opgericht, terwijl eenheidsstaten slechts één 

soeverein kennen. Tussenvormen bestaan er in zijn beleving niet omdat niet 

denkbaar zou zijn dat de volkeren gedeeltelijk soeverein en gedeeltelijk niet-

soeverein zouden kunnen zijn. Het hoogste, ondeelbare gezag kan immers niet 

slechts deels bij het volk berusten.
50

 Verschuiving van de soevereiniteit is voor 

Calhoun wel mogelijk, maar slechts geheel, dat wil zeggen ten koste van de 

‘vorige’ soeverein.
51

 Het is voor hem niet denkbaar dat de federale grondwet 

door één nationaal volk geschapen wordt terwijl de deelstaatgrondwetten op het 

gezag van verschillende (deelstaat)volkeren berusten. 

 Opvallend, maar wel consequent, is dat Calhoun meent dat het 

basisdocument van federaties qua inhoud een grondwet is, terwijl dat qua vorm 

een internationaal verdrag of pact is.
52

 Soevereinen kunnen het basisdocument 

volgens hem weliswaar niet als recht overtreden (het is immers een door henzelf 

uitgevaardigde constitutie), maar wel als pact.
53

 In ieder geval brengt de aard 

van de federale grondwet mee dat die, anders dan de grondwetten van 

eenheidsstaten, niet door één soeverein gewijzigd kan worden. Omdat hij de 

gezamenlijke schepping van verschillende soevereinen is, is voor federale 

grondwetswijziging in beginsel de instemming van al die soevereinen vereist.
54

 

 Daarmee lijken de delen hun soevereiniteit verloren te hebben – ze zijn 

immers niet langer individueel heer en meester over de hen rakende rechtsorde – 

maar dat is volgens Calhoun niet zo omdat ze altijd nog de optie van uittreding 

hebben. Dezelfde reden voert hij aan om uit te leggen dat zelfs een federale 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

49  Calhoun, ‘Discourse’, p. 100-104; Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 

186-187. Zie ook Forsyth, Unions of States, p. 123 en p. 127-128, Merriam, The Theory 

of Sovereignty, p. 170-171 en Merriam, ‘The Political Theory of Calhoun’, p. 590. 

Anders en onjuist: Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 20-21. 
50  Calhoun, ‘Discourse’, p. 91; resp. Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 211 

en Forsyth, Unions of States, p. 124. 
51  De mogelijkheden die hij hierbij voor ogen gehad lijkt te hebben zijn geweld, de formele 

handeling van het scheppen van een nieuwe grondwet en het zover overdragen van 

statelijke bevoegdheden dat er van een statelijke politieke gemeenschap in feite geen 

sprake meer is. Calhoun, ‘Discourse’, p. 76-77, p. 88, p. 90-91 en p. 100-103, Spain, The 

political theory of John C. Calhoun, p. 177-178 en Forsyth, Unions of States, p. 124. 
52  Hij noemde de constitutie van de VS een ‘constitutional compact’. Calhoun, ‘Discourse’, 

p. 165-166. Vgl. p. 100, J.C. Calhoun/C.N. Wilson, ‘Fort Hill Address’, in: C.N. Wilson 

(red.), The Papers of John C. Calhoun vol. XI: 1829-1932, Columbia, South Carolina: 

University of South Carolina Press 1978, p. 415 en p. 419, Spain, The political theory of 

John C. Calhoun, p. 186-187 en p. 189 en Forsyth, Unions of States, p. 127 en p. 130.  
53  Individuen kunnen de federale grondwet overigens volgens Calhoun uiteraard wel als 

recht overtreden. Calhoun, ‘Discourse’, p. 166; Forsyth, Unions of States, p. 130-131. Zie 

ook Haines, The role of the Supreme Court, p. 109-110. 
54  Calhoun, ‘Discourse’, p. 170; Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 187-

189. 
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grondwetswijzigingsprocedure die meerderheidsbesluitvorming tussen de 

soevereinen mogelijk maakt geen verlies van soevereiniteit betekent. Dat de 

soevereinen onderling, voor hun gemak en voordeel, afspreken dat een 

meerderheid van hen de uitoefening van de grondwetswijzigingsbevoegdheid ter 

hand mag nemen, neemt volgens hem namelijk niet weg dat iedere soeverein 

zich nog steeds individueel terug kan trekken uit het pact.
55

 Daaraan voegt hij 

toe dat het onredelijk zou zijn het lot van de verschillende soevereinen 

afhankelijk te maken met de instemming van slechts één van hen.
56

 Calhouns 

gedachte lijkt dus te zijn dat iedere soeverein uiteindelijk toch nog steeds over 

het door hem te legitimeren recht beslist. 

 De structuur van federaties is in zijn ogen daarmee die van parallelle 

rechtsordes. De federatie en de staten hebben ieder een eigen statelijke overheid 

die alle rechtstreeks berusten op het gezag van dezelfde soeverein(en).
57

 Het 

grondgebied van iedere staat wordt op die manier door zowel de federale als de 

statelijke overheid bestreken, die als nevengeschikten naast elkaar staan en 

elkaar in evenwicht houden.
58

 Beide hebben, ieder op het terrein van de hun 

toebedeelde bevoegdheden, het hoogste statelijke gezag en zijn dus volledig 

onafhankelijk van elkaar. Dit is volgens Calhoun precies mogelijk omdat ze 

beide agent van het soevereine volk zijn en gelimiteerd zijn tot de hun 

toebedeelde bevoegdheden.
59

  

 Lastig is daarbij uiteraard wel wie er moet beslissen als federale en statelijke 

bevoegdheden botsen. Voor Calhoun staat het aan één van beide 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

55  Calhoun, ‘Discourse’, p. 87 en p. 179; Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 

196 en p. 177. Vgl. Forsyth, Unions of States, p. 124.  
56  Calhoun, ‘Discourse’, p. 172. Opvallend is hierbij overigens dat hij 

grondwetsamendering ziet als appelprocedure, die gebruikt kan worden om de 

constituanten van het pact te vragen een conflict tussen een staat en de federale overheid 

te beslechten. Calhoun/Wilson, ‘Fort Hill Address’, p. 421 en p. 426. Volgens Forsyth 

meent Calhoun zelfs dat die procedure een reparerende, conserverende handeling inhoudt 

die gericht is op het behoud van het oorspronkelijke stelsel. Grondwetswijzigingen die 

het stelsel fundamenteel veranderen zouden zelfs inconstitutioneel te zijn. Forsyth, 

Unions of States, p. 131 en Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 204. 
57  Met dien verstande dat de deelstaatgrondwetten berusten op het gezag van één soeverein 

en de federale grondwet berusten op het gezag van alle soevereinen gezamenlijk. 

Calhoun, ‘Discourse’, p. 75-76; Forsyth, Unions of States, p. 127; Spain, The political 

theory of John C. Calhoun, p. 187. Wellicht zou men zelfs kunnen stellen dat de federatie 

zelf ook een vorm van parallelle of simultane soevereiniteitsuitoefening is omdat die 

berust op het gezag van verschillende soevereinen, die samen niks zijn. 
58  Hij spreekt in dit verband o.a. van ‘co-ordinate constitutions and governments’. Calhoun, 

‘Discourse’, p. 103; Forsyth, Unions of States, p. 128. Zie ook Bassani, ‘State's Rights’, 

p. 148. 
59  Bepalingen als de Amerikaanse supremacy clause zijn volgens hem dus declaratoir, 

omdat overheden altijd binnen het bereik van hun eigen bevoegdheden het hoogste gezag 

hebben. Calhoun, ‘Discourse’, p. 151-152; Spain, The political theory of John C. 

Calhoun, p. 187 en p. 194-196 en Forsyth, Unions of States, p. 124-127 en p. 129. Zie 

ook Haines, The role of the Supreme Court, p. 556. 
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overheidsniveaus geven van de bevoegdheid daarover te beslissen gelijk aan 

onderwerping van het andere. Waar één van hen dwingend mag beslissen over 

de reikwijdte van zijn eigen bevoegdheden en daarmee over die van beide 

niveaus, is van gelijkheid tussen hen immers geen sprake.
60

 Bovendien meent hij 

dat het een attribuut van alle overheden is in eerste instantie zelf te oordelen 

over de reikwijdte van de eigen bevoegdheden. Hij meent daarom dat het de 

plicht van iedere overheid en van alle organen daarvan is voor zichzelf de 

constitutionaliteit van rechtshandelingen te beoordelen, zonder dat de ene zijn 

visie daarbij aan de andere kan opleggen.
61

 Het resultaat hiervan is het recht van 

interpositie: iedere overheid heeft volgens Calhoun de bevoegdheid zijn eigen 

bevoegdhedensfeer te beschermen tegen onrechtmatige inbreuken door de 

nevengeschikte overheid en mag daarom de onrechtmatige handelingen van die 

overheid op zijn grondgebied opschorten.
62

 

 Een directere relatie met de soevereiniteit van het volk heeft de 

verdergaande bevoegdheid van nullificatie. Geheel in lijn met de relatie van 

principal en agent, behoudt het volk volgens Calhoun namelijk te allen tijde het 

recht rechtshandelingen van die overheden null and void te verklaren wegens 

ongrondwettigheid.
63

 In het volgens hem onwaarschijnlijke geval dat het zich 

daarbij vergist en een rechtmatige rechtshandeling van de federale overheid 

nullificeert schendt het niet het federale recht, maar lijkt het zich schuldig te 

maken aan een ‘breach of moral obligation’.
64

 In ieder geval zijn volgens 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

60  Hij meent dan ook dat geen van beide overheden de andere in rechte tot verweerder kan 

maken voor enige rechter. Calhoun, ‘Discourse’, p. 151-159 en Calhoun/Wilson, ‘Fort 

Hill Address’, p. 416; Forsyth, Unions of States, p. 129-130 en Spain, The political 

theory of John C. Calhoun, p. 199. 
61  Calhoun/Wilson, ‘Fort Hill Address’, p. 419 en Calhoun, ‘Discourse’, p. 146-147. Zie 

ook Forsyth, Unions of States, p. 129 en Spain, The political theory of John C. Calhoun, 

p. 199.  
62  Calhoun, ‘Discourse’, p. 179-180 en Calhoun/Wilson, ‘Fort Hill Address’, p. 415; 

Forsyth, Unions of States, p. 129-131; Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 

199-201. Calhoun ontkent dan ook dat het Amerikaanse Hooggerechtshof de 

bevoegdheid heeft om ‘authentieker’ dan de hooggerechtshoven van de staten de 

Amerikaanse federale constitutie uit te leggen. Calhoun, ‘Discourse’, p. 158; 

Goldsworthy, ‘Sovereignty in the United States’, p. 435. De term interpositie komt 

overigens voort uit de gedachte dat de ene overheid haar gezag plaatst tussen haar 

burgers en de wetten van de andere. De federale overheid lijkt wegens de supremacy 

clause minder behoefte te hebben dan de staten aan een bevoegdheid tot interpositie. 
63  De wijze waarop een soeverein volk dit volgens hem kan doen is het door een voor dat 

doel bijeengeroepen conventie een nullificatieverklaring laten uitvaardigden. Calhoun, 

‘Discourse’, p. 166; Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 196 en p. 201-

205; Forsyth, Unions of States, p. 131; Haines, The role of the Supreme Court, p. 553-

556; Goldsworthy, ‘Sovereignty in the United States’, p. 435. 
64  De verhouding tussen verschillende soevereinen duidt Calhoun volgens Spain in morele 

termen. Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 203-206. Over de 

terughoudendheid die de soevereinen moeten en zullen betrachten bij nullificatie en 

interpositie, zie Calhoun, ‘Discourse’, p. 167-168.  
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Calhoun slechts de partijen bij het federale pact, namelijk de verschillende 

volkeren zelf, bevoegd in ultimo voor zichzelf vast te stellen wat hun 

wederzijdse verplichtingen zijn.
65

 Overheidsorganen en burgers zijn verplicht 

deze vaststelling te volgen. 

 Calhoun lijkt er vanuit te gaan dat de Amerikaanse federatie georganiseerd 

is langs de lijnen van staten en volkeren.
66

 Veel aandacht besteedt hij hieraan 

niet, maar men mag aannemen dat hij de Senaat ziet als representant van de 

staten en het Huis van Afgevaardigden als representant van de volkeren. 

Volgens hem is het algemeen bekend dat de leden van het Huis van 

Afgevaardigden worden gekozen als ‘delegates of the several States, in their 

distinct, independent, and sovereign character, as members of the Union,–and 

not as delegates from the States, considered as mere election districts’.
67

 Ze 

lijken in zijn ogen dan ook representanten van de verschillende volkeren te zijn 

en wel ieder van zijn eigen soevereine volk. Aangezien de verschillende 

soevereinen samen als zodanig geen eenheid of groter geheel vormen is dat ook 

logisch: namens een geheel handelen dat als zodanig niet bestaat is doorgaans 

vrij ingewikkeld. 

 Daarmee is alleen nog niet gezegd hoe het Congres zou moeten besluiten. 

De concurrente meerderheid zou in federaal verband moeten meebrengen dat 

alle staten, of in ieder geval de noordelijke en de zuidelijke staten, een vetorecht 

op federaal handelen zouden moeten hebben.
68

 Onduidelijk is echter welke 

consequenties volkssoevereiniteit in dit verband zouden moeten hebben. Men 

zou verwachten dat, omdat soevereinen voor zichzelf de federale overheid 

legitimeren, handelingen van die overheid namens ieder volk apart zouden 

moeten gebeuren. Het zou immers consequent zijn te menen dat ook in de 

rechtsorde het recht op iedere soeverein terug te voeren moet zijn. Het gevolg 

daarvan zou zijn dat de federale overheid niets meer en niets minder dan een 

simultane staat zou zijn, die niet namens een geheel zou handelen, maar 

(simultaan) namens zijn samenstellende delen. Dat al het overheidsgezag 

voortkomt uit de verschillende volkeren zou dan meebrengen dat alle federale 

overheidshandelingen door alle soevereinen apart gelegitimeerd zouden moeten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

65  Calhoun, ‘Discourse’, p. 166; Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 196 en 

p. 200-203; Haines, The role of the Supreme Court, p. 553. 
66  Calhoun heeft het in dit verband over ‘the States, regarded in their corporate character,–

and the other, their representative population,–estimated in, what is called, “federal 

numbers”’. Calhoun, ‘Discourse’, p. 107. Zie ook p. 109 en Spain, The political theory of 

John C. Calhoun, p. 140-141. 
67  Calhoun, ‘Discourse’, p. 95; Forsyth, Unions of States, p. 126. 
68  Voor de voornamelijk geografische belangenscheidslijnen in de VS volgens Calhoun, zie 

Calhoun/Wilson, ‘Fort Hill Address’, p. 418-419 en p. 427. Zie o.a. p. 169 en 

Calhoun/Wilson, ‘Fort Hill Address’, p. 417 voor het overweldigende belang van de 

‘mutual negative’. Calhoun meent dat het belang hiervan zelfs groter is dan dat van het 

stemrecht. Zie ook Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 131 en p. 135 en 

Merriam, ‘The Political Theory of Calhoun’, p. 585. 
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worden en dat een meerderheid in het Congres berekend zou moeten worden 

volgens een concurrente meerderheid. 

 Dit lijkt zelfs Calhoun evenwel te ver te gaan. Als zelfs de (beperkt 

opgevatte) amenderingsbevoegdheid immers gedelegeerd kan worden aan 

(representanten van) andere soevereinen, dan zal dat ook wel gelden voor 

gewone wetgevingshandelingen. Hij heeft zich hier echter niet over uitgelaten 

en het politieke doel dat hem voor ogen stond, namelijk het bewijzen van een 

vetorecht voor het zuiden tegen het noorden, lijkt in de weg te staan aan 

zekerheid op dit punt.
69

  

 Waar het grootste voordeel van Calhouns theorie conceptuele helderheid en 

consistentie is, is het grootste nadeel ervan dat die erg onpraktisch en op ten 

minste één punt onbevredigend is.
70

 Het is nog wel te begrijpen dat hij de 

federatie in essentie beschouwt als simultane staat. De federale en statelijke 

grondwetten berusten immers alle direct op het gezag van het soevereine volk, 

terwijl Calhoun een punt heeft waar hij de ratificatieprocedure vooral ziet als 

simultane, maar geheel vrijwillige zelfbinding. Een logische conclusie die 

daaruit getrokken kan worden is dat, ondanks de supremacy clause, alle door 

een grondwet geconstitueerde overheden even ‘hoog’ in rang zijn. Als er 

blijkens die procedure kennelijk geen nationaal volk is, is het logisch aan te 

nemen dat alle volkeren soeverein zijn gebleven. 

 Onpraktisch is evenwel dat hij de uiteindelijke beslissing over het 

bevoegdhedenbereik van de federale overheid buiten het recht plaatst, namelijk 

in de handen van de verschillende soevereinen. Dat de verdeling van 

bevoegdheden tussen de federatie en de staten aan hen overgelaten moet worden 

is logisch en dat ieder orgaan in eerste instantie gaat over de interpretatie van 

zijn eigen bevoegdheden ook. Waar hij echter de beantwoording van de meest 

dringende rechtsvragen buiten de rechtsorde plaatst, wordt zijn theorie moeilijk 

werkbaar. Het is immers moeilijk voorstelbaar dat federale organen goed 

kunnen functioneren als zij tegelijkertijd rekening moeten houden met de 

verschillende interpretaties die de statelijke overheden (interpositie) of volkeren 

(nullificatie) erop nahouden.
71

 Het wezen van de federatie was immers ook 

volgens Calhoun dat gezamenlijke organen gezamenlijk recht tot stand zouden 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

69  Wel heeft hij er volgens Spain op gewezen dat de regel van het stemmen per staat, zoals 

men die tijdens de conventie die de Amerikaanse federale grondwet heeft opgesteld 

kende, een goed minderhedenbeschermingsmechanisme is. Spain, The political theory of 

John C. Calhoun, p. 139.  
70  Vgl. Merriam, ‘The Political Theory of Calhoun’, p. 593. Daarmee is overigens niet 

gezegd dat een systeem van veto’s voor de verschillende belangengroepen helemaal niet 

kan werken. Het Nederlandse ‘poldermodel’ heeft er immers veel van weg en ook het 

Belgische (con?)federale staatsrecht doet het in dit verband wel aardig. 
71  Vgl. D. Webster, ‘Second reply to Hayne’, 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. 330 en 

p. 332. 
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brengen. Hij lijkt van dit type kritiek echter niet onder de indruk te zijn, omdat 

nullificatie volgens hem de uitzondering op de regel van coöperatie vormt. 

 Een tweede punt van kritiek is dat Calhoun nauwelijks aandacht besteedt 

aan de wijze waarop het Congres zich zou moeten organiseren. Het zou voor de 

hand liggen dat zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat bij 

concurrente meerderheid zouden moeten beslissen. Als het volk ook in de 

rechtsorde soeverein moet zijn, is het immers vreemd representanten van andere 

volkeren voor hem te laten besluiten. Aan de andere kant beweert hij dat ook 

grondwetswijziging bij meerderheid mogelijk is. De staten kunnen immers 

uittreden. Het is weliswaar voorstelbaar dat hij gelijk heeft en dat de 

mogelijkheid van uittreding voldoende is. Het zou echter voor de hand hebben 

gelegen de redenering die hierbij hoort nader uit te werken, omdat het nu 

onduidelijk blijft waarom hij de voortgezette beslissing om niet uit te treden 

voldoende acht om het federaal vastgestelde recht gelegitimeerd te achten. 

 

3.3 Webster: unitair federalisme 

Calhouns grootste politieke en theoretische tegenstander was Daniel Webster 

(1782-1852). Waar het Calhoun voornamelijk te doen was om een veto voor het 

zuiden tegen het noorden, was Websters politieke doel vooral de consolidatie 

van de nationale overheid. Zijn theorie is bedoeld om uit te leggen dat, anders 

dan van zuidelijke zijde werd beweerd, ‘constitutioneel nationalisme’ het beste 

aansluit bij de Amerikaanse constitutie.
72

 Kernpunten zijn daarbij dat de 

Constitutie berust op het gezag van het Amerikaanse volk, dat federale wetten 

van hoger rang zijn dan statelijk recht, dat het Hooggerechtshof het federale 

recht in ultimo interpreteert en dat geen statelijk gezag daaraan afbreuk kan doen 

zonder zich schuldig te maken aan revolutie.
73

 Webster en Calhoun hanteren 

zeer vergelijkbare soevereiniteitsconcepten en zijn het in wezen eens over de 

consequenties die eraan moeten worden verbonden. Hun grote twistpunt is dan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

72  Harlow W. Sheidley, ‘The Webster-Hayne Debate: Recasting New England’s 

Sectionalism’, The New England Quarterly 1994, vol. 67, nr. 1, p. 16-17. Zie elders in 

dat artikel voor Websters beweerdelijk onderliggende economische motieven. Vgl. 

Webster, ‘Second reply to Hayne’, p. 585-586 en Wiltse, ‘Calhoun’s Democracy’, p. 

216. 
73  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 585-586. In deze speech brengt Webster 

volgens Wilson zijn constitutioneel-juridische argumenten het duidelijkst naar voren. 

M.L. Wilson, ‘“Liberty and Union”: An Analysis of Three Concepts Involved in the 

Nullification Controversy’, The Journal of Southern History 1967, vol. 33, nr. 3, p. 334-

335. Volgens Sheidley was de tekst in herdruk mateloos populair. Sheidley, ‘The 

Webster-Hayne Debate’, p. 24. Zie ook D.F. Ericson, ‘The Nullification Crisis, American 

Republicanism, and the Force Bill Debate’, The Journal of Southern History 1995, vol. 

61, nr. 2, p. 262. 
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ook vooral wie in de Verenigde Staten de drager van de soevereiniteit is: het 

Amerikaanse volk of de Amerikaanse volkeren. 

 Webster meent evenals Calhoun en anderen dat niet de overheid, maar het 

volk de enige echte drager van soevereiniteit is.
74

 Hij onderschrijft de stelling 

dat het volk naar believen overheden in het leven kan roepen en die 

bevoegdheden kan opdragen. Zelfs de gedachte dat het volk de overheid omver 

mag werpen is hem niet vreemd, zij het dat hij die ‘bevoegdheid’ revolutie 

noemt en dus metajuridisch duidt.
75

 Volgens Webster berust de soevereiniteit in 

de Verenigde Staten evenwel niet bij de onderscheiden volkeren, maar bij het 

(ene) Amerikaanse volk.
76

 Een ‘basisdocument’ is in zijn ogen ofwel een 

verdrag dat verschillende politieke gemeenschappen met elkaar verbindt, ofwel 

de constitutie van één politieke gemeenschap. De tussenvorm ‘constitutioneel 

verdrag’ acht hij uitgesloten.
77

 De Amerikaanse Constitutie zou dus ofwel een 

volkenrechtelijk verdrag, ofwel een ‘echte’ constitutie zijn. Aangezien Webster 

meent dat het Amerikaanse volk aan het document voorafging en het er de 

auteur van is, vindt hij dat het document een grondwet is die een ‘government 

proper’ in het leven roept.
78

  

  Bij het zijn van een ‘echte’ of ‘normale’ overheid hoort volgens Webster 

dat die direct gezag over individuen uitoefent, haar eigen organen heeft en op 

eigen gezag haar beslissingen ten uitvoer legt.
79

 Een groot verschil tussen de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

74  ‘The sovereignty of government is an idea belonging to the other side of the Atlantic. No 

such thing is known in North America. (…) [W]ith us, all power is with the people.’ 

Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 589. Op p. 596 sluit hij expliciet aan bij 

‘the consent of the people’ en ‘the social compact’ (curs. origineel, MD). Zie ook 

Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 166. 
75  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 579 en p. 589. 
76  Webster, ‘Second reply to Hayne’, p. 330; Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, 

p. 584 en p. 595. De vorming van de Amerikaanse volk zou volgens hem hebben 

plaatsgevonden bij de Declaration of Independence. Webster, ‘The Constitution Not a 

Compact’, p. 577; Webster, ‘Second reply to Hayne’, p. 326; Goldsworthy, ‘Sovereignty 

in the United States’, p. 429. Vgl. Forsyth, Unions of States, p. 117, Wilson, ‘“Liberty 

and Union”’, p. 338 en Haines, The role of the Supreme Court, p. 559-560.  
77  Een document kan volgens hem niet zowel een verdrag als een constitutie zijn, omdat dat 

iedere betekenis zou ontnemen aan het woord ‘constitutie’. Daarmee duidt hij het de 

(Amerikaanse) bondsstaat dus wezenlijk anders dan Calhoun. Webster, ‘The Constitution 

Not a Compact’, p. 576 en p. 580. Zie ook Forsyth, Unions of States, p. 117-118. 
78  ‘We are at no loss to understand what is meant by the constitution of one of the States; 

and the Constitution of the United States speaks of itself as being an instrument of the 

same nature.’ Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 587. Zie p. 590 voor 

‘government proper’. Zie voor Websters constitutioneel-taalkundige bewijs van de 

stelling dat de Constitutie een grondwet is o.a. Webster, ‘The Constitution Not a 

Compact’, p. 577-587 en Forsyth, Unions of States, p. 117-118. Voor de soevereiniteit 

van het Amerikaanse volk, zie o.a. Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 588 en 

Forsyth, Unions of States, p. 117-118. 
79  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 588-590 en Forsyth, Unions of States, p. 

117-118.  
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federatie en de daaraan voorafgaande confederatie is in naar zijn mening dan 

ook dat de federale overheid niet langer door middel van statelijke organen hoeft 

te werken en dat federale organen, waaronder het Congres, niet langer op de 

staten berusten, maar rechtstreeks op het volk.
80

 Een consequentie daarvan is 

dan het Congres uitdrukking geeft aan de (op het nationale algemeen belang 

gerichte) algemene wil van het volk en dus bij gewone meerderheid kan 

stemmen.
81

 Volgens Webster heeft het federale Congres dus dezelfde 

rechtspositie als het parlement van een eenheidsstaat, namelijk die van 

vertegenwoordiger van het nationale volk, en dus van het nationale algemeen 

belang. 

 Dit roept natuurlijk de vraag op wat dan het verschil zou zijn tussen 

federaties en eenheidsstaten. Websters antwoord op deze vraag laat goed het 

verschil tussen hem en Calhoun zien. Net als Calhoun meent hij namelijk dat het 

soevereine volk zowel de federale als de statelijke overheden in het leven heeft 

geroepen en dat elk van beide ‘supreme in its [own] sphere and the judge of its 

own power’ is.
82

 Maar anders dan Calhoun meent hij dat niet de Amerikaanse 

volkeren, maar het ene Amerikaanse volk soeverein is.  

 Het wezen van de federatie is volgens Webster dat zowel de federale 

overheid als de deelstatelijke overheden rechtstreeks berusten op het gezag van 

het volk. Ze zijn volgens hem onderscheiden, nevengeschikte overheden.
83

 Hier 

doet zich echter hetzelfde theoretische probleem voor als in de huidige Duitse 

staatsrechtdoctrine. Als het ene volk soeverein is, en het evident onwaar is dat 

de in de ene (deel)staat levende individuen zeggenschap hebben over de 

constitutie van de andere (deel)staat, wat is dan de status van de 

(deelstaat)volkeren die ieder hun eigen statelijke grondwet in het leven hebben 

geroepen? Meent Webster net als Madison dat er een soeverein nationaal volk is 

terwijl er ook soevereine deelstaatvolkeren zijn? Of meent hij net als de huidige 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

80  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 585-590; Forsyth, Unions of States, p. 

117-118. 
81  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 603-604 en p. 606; Wilson, ‘“Liberty and 

Union”’, p. 337 en Ericson, ‘The Nullification Crisis’, p. 264. 
82  Wilson, ‘“Liberty and Union”’, p. 338. Zie ook Webster, ‘The Constitution Not a 

Compact’, p. 596 en Webster, ‘Second reply to Hayne’, p. 330. 
83  ‘The people, Sir, in every States, live under two governments. They owe obedience to 

both. These governments, though distinct, are not adverse. Each has its separate sphere, 

and its peculiar powers and duties (…). It is the case of a division of powers between two 

governments, made by the people, to whom both are responsible. Neither can dispense 

with the duty which individuals owe to the other; neither can call itself master of the 

other: the people are masters of both.’ Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 

596. Vgl. Wilson, ‘“Liberty and Union”’, p. 338 en Forsyth, Unions of States, p. 118-

119. 
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Duitse staatsrechtdoctrine dat de deelstaatvolkeren wel volk maar niet werkelijk 

soeverein zijn?
84

 

 Volgens Webster heeft iedere overheid inherent de bevoegdheid zelf, onder 

verantwoordelijkheid jegens het soevereine volk, zijn eigen bevoegdheden te 

interpreteren, inclusief de reikwijdte ervan.
85

 De door Calhoun veronderstelde 

bevoegdheid van de ene overheid om rechtshandelingen van de andere (deels) 

tegen te houden komt hem absurd voor. Het resultaat daarvan zou namelijk zijn 

dat federale wetten afhankelijk zouden zijn van de instemming van alle staten 

ermee, hetgeen nu precies het probleem was waarvoor de federatie een oplossing 

moest bieden. Juist ook vanuit de gedachte dat er twee onderscheiden, 

nevengeschikte overheden zijn, is het volgens Webster ondenkbaar dat de ene de 

bevoegdheid zou hebben zijn burgers te ontslaan van de verplichting de wetten 

van de andere na te leven.
86

 Een dergelijke situatie staat volgens hem gelijk aan 

anarchie en revolutie, omdat de staten daarin naar believen wetten wel of niet 

zouden kunnen accepteren en daarmee in feite boven de constitutie zouden 

komen te staan.
87

 

 Ook een in de aard van de federale grondwet besloten recht op verzet tegen 

de federale overheid wordt door Webster afgewezen. Het document stelt volgens 

hem immers expliciet dat federale wetten de hogere wet ten opzichte van 

statelijke wetten zijn en dat het Hooggerechtshof, dan wel het Congres, in laatste 

instantie bevoegd zijn het federale recht te interpreteren.
88

 Dat is in zijn ogen 

ook logisch omdat het recht anders niet uniform geïnterpreteerd zou worden, de 

federale overheid geen gezag over individuele staten zou hebben en die daarmee 

geen echte nationale overheid zou zijn.
89

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

84  Volgens de huidige Duitse staatsrechtdoctrine zijn de volkeren van de Landen weliswaar 

de bron van het recht van de Landen, maar zijn ze niet bevoegd bij ‘soevereine daad’ of 

iets dergelijks het Grundgesetz te schenden. Ze zijn dus ‘bijna soeverein’ of ‘quasi-

soeverein’ omdat ze wel bron van het recht zijn, maar niet heer en meester over de 

rechtsorde zijn. Het Duitse recht lost deze spanning op door te constateren dat de 

Landsvolkeren bestaan uit Duitsers. De Landsvolkeren lijken daarmee lokale 

verbijzonderingen, of lokale onderdelen van het nationale soevereine volk te zijn. Zie 

hierover nader hoofdstuk 3, met name paragraaf 3.1.1. 
85  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 598-599; Forsyth, Unions of States, p. 

119. 
86  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 597; Forsyth, Unions of States, p. 118. 
87  ‘Sir, the Constitution of the United States was received as a whole, and for the whole 

country. If it cannot stand altogether, it cannot stand in parts; and of the laws cannot be 

executed everywhere, they cannot be executed anywhere.’ Webster, ‘The Constitution 

Not a Compact’, p. 582-585 en p. 598-599; Forsyth, Unions of States, p. 119-120. Zie 

ook Webster, ‘Second reply to Hayne’, p. 330 en Sheidley, ‘The Webster-Hayne Debate’, 

p. 170. 
88  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, 598-600; Forsyth, Unions of States, p. 119-

120; Ericson, ‘The Nullification Crisis’, p. 262. 
89  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 599-601. 
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 Volgens Webster geldt het federale recht dus altijd en overal voor zover het 

bevoegd is vastgesteld, terwijl federale organen bij uitsluiting bevoegd zijn de 

geldigheid en inhoud ervan vast te stellen. De staten hebben in zijn optiek geen 

juridische mogelijkheid zich ertegen te verzetten omdat ze dan een revolutie 

zouden plegen. Hiermee komt meteen ook vast te staan dat hij de 

deelstaatvolkeren niet werkelijk voor soeverein houdt. Zouden ze dat immers 

zijn, dan zou hij net als Calhoun moeten menen dat ze ‘bevoegd’ zijn het 

federale recht op te schorten. In plaats daarvan meent hij, sterk vergelijkbaar met 

het hedendaagse Duitse (en Amerikaanse) unitaire federalisme, dat het nationale 

volk (volledig) soeverein is, terwijl het volk in zijn hoedanigheid als 

deelstaatvolkeren zo soeverein is als daarmee verenigbaar is.
90

 State sovereignty 

bestaat voor hem alleen bij de gratie van de federale grondwet, terwijl hij het 

bestaan van deelstaatvolkeren vooral lijkt te erkennen omdat het nauwelijks 

voorstelbaar is dat het nationale volk zelf, als zodanig de verschillende 

deelstaatgrondwetten in het leven kan hebben geroepen.
91

  

 Opvallend is daarmee wel dat Webster de staten hoofdzakelijk reduceert tot 

provincies, zoals eenheidsstaten die (ook) hebben. De federatie is volgens hem 

weliswaar in principe niet bevoegd afbreuk te doen aan de gelding van statelijk 

recht, maar de suprematie van federaal recht tezamen met het 

interpretatiemonopolie van het Hooggerechtshof en het Congres hebben wel een 

vergelijkbaar effect.
92

 Niet voor niets stelt hij dat de staten, net als de federatie, 

de bevoegdheid hebben hun eigen bevoegdheden te interpreteren, tenzij het gaat 

om een bevoegdheidsvraag die een conflict tussen hen en de federale overheid 
betreft.

93
 

 Bij Webster is dus alleen het nationale volk echt soeverein. Voor allen die 

niet het nationale volk zijn is volgens hem de enige remedie tegen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

90  ‘The people, through the Constitution, had ‘restrained State sovereignty.’ To maintain 

otherwise, to hold that a state could only be ‘controlled by its own ‘feeling of justice,’ 

was in reality to argue that it was ‘not to be controlled at all’.’ Sheidley, ‘The Webster-

Hayne Debate’, p. 170. Vgl. Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 597, Wilson, 

‘“Liberty and Union”’, p. 338 en Goldsworthy, ‘Sovereignty in the United States’, p. 

429. 
91  Hij meent weliswaar dat het volk voor bepaalde doeleinden als één volk moet worden 

gezien, hetgeen doet vermoeden dat de volkeren van de staten volgens hem in beginsel 

net zo soeverein zijn als het nationale volk, maar legt uiteindelijk zozeer de nadruk op de 

zeggenschap van het nationale volk en op de positie van de federale organen, dat er van 

de principiële zeggenschap van de deelstaatvolkeren niet veel overblijft. Webster, ‘The 

Constitution Not a Compact’, p. 592 en p. 597, Forsyth, Unions of States, p. 118 en 

Sheidley, ‘The Webster-Hayne Debate’, p. 170. Merriam concludeert desondanks dat 

Webster soevereiniteit uiteindelijk deelbaar acht. Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 

166. 
92  Zie ten aanzien van het eerste Forsyth, Unions of States, p. 118. Vgl. Webster, ‘The 

Constitution Not a Compact’, p. 598-600. 
93  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 598. 
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onwelgevallige grondwetsuitleg grondwetsamendering.
94

 Een constitutioneel 

recht van verzet tegen federale rechtshandelingen zou een innerlijk 

tegenstrijdige notie zijn, terwijl een (metajuridisch) recht op revolutie van een 

deel van het volk ondenkbaar zou zijn. Een deel kan immers niet teniet doen wat 

het geheel heeft gemaakt.
95

 Dat de staten beslissend betrokken zijn bij federale 

grondwetswijziging doet aan die conclusie niet af, omdat deze procedure 

positiefrechtelijk is en aan de metajuridische positie van het soevereine volk 

geen afbreuk kan doen.
96

 Het nationale volk is, met andere woorden, bevoegd 

inspraak te verlenen aan zijn delen als het dat wil. 

 Websters federatie is daarmee uiteindelijk een (unitaire) bondsstaat. 

Wezenlijk verschilt deze staat niet van een eenheidsstaat, aangezien beide 

gebaseerd zijn op de exclusieve beslissing van één soeverein volk.
97

 Hij meent 

dat ook voor de federatie de ‘first rule of republican liberty’ opgaat, namelijk dat 

de meerderheid regeert.
98

 Van een bijzondere positie van de staten, of van een 

bijzondere organisatiewijze van het federale parlement lijkt bij hem dan ook 

geen sprake te zijn. Het lijkt er vooral op dat de staten volgens hem ‘staat’ zijn 

omdat hun eigen (deel van het) volk als bron van de statelijke rechtsorde wordt 

gezien, terwijl aan hen een aanzienlijk deel van de denkbare 

overheidsbevoegdheden wordt overgelaten. Soeverein over de rechtsorde is 

volgens Webster dus wezenlijk het nationale volk, terwijl het nationale volk en 

de deelstaatvolkeren bij hem ieder soeverein zijn in de eigen (beperkte 

deel)rechtsorde. 

 

3.4 Beschouwing van het Amerikaanse debat 

De theorieën van Madison, Calhoun en Webster vertegenwoordigen de drie 

stromingen die in het huidige Amerikaanse debat nog steeds zijn waar te 

nemen.
99

 In die zin zijn ze dus prototypisch voor drie verschillende manieren 

waarop men naar het fenomeen ‘federatie’ kan kijken en laten ze goed zien hoe 

een federatie er theoretisch uitziet als vanaf een bepaald punt wordt vertrokken 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

94  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 596-597 en p. 607, Webster, ‘Second 

reply to Hayne’, p. 329-330 en p. 339 en Haines, The role of the Supreme Court, p. 560. 
95  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 597. 
96  Webster gaat overigens simpelweg niet op het argument in. Sheidley, ‘The Webster-

Hayne Debate’, p. 170. 
97  Voor het niet een ‘staat’ noemen, maar het er wel een zijn, van de federatie bij Webster, 

zie Forsyth, Unions of States, p. 133-134. 
98  Een recht van verzet voor de minderheid komt voor hem neer op het regeren van het 

gehele land door een kleine minderheid. Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 

604. Hij is hier overigens ook consequent in en meent dat bijvoorbeeld senatoren 

gekozen zijn ‘to act for the whole country’. Webster, ‘Second reply to Hayne’, p. 304. 
99  Vgl. hoofdstuk 4, met name paragraaf 3. 
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met redeneren. Webster vertrekt vanuit de eenheid van de natie en legt daarom 

vooral de nadruk op de unitaire vaststelling en uitleg van het recht. Calhoun gaat 

uit van de soevereiniteit van de verschillende volkeren en benadrukt vooral de 

uiteindelijke zeggenschap van die volkeren over het recht. Madison ziet in 

federalisme uiteindelijk vooral de samenvoeging van unitarisme en 

confederalisme en maakt er een punt van dat noch Webster, noch Calhoun 

volledig gelijk heeft.
100

 Zo laten de auteurs drie verschillende perspectieven zien 

op de samenhang tussen de soevereiniteit van het volk over en in de rechtsorde, 

het staatsrechtelijk samenwerken van meerdere soevereinen in één (con)federaal 

verband en de positie van het federale Congres daarin. Of eigenlijk: ze 

beantwoorden alle drie naar keuze een aantal met die verhoudingen 

samenhangende vragen, en doen een poging de resterende vragen te negeren. 

 Een eerste punt dat opvalt is dat Webster een verband ziet tussen de 

soevereiniteit over en in de rechtsorde, terwijl Calhoun en Madison daarover erg 

onduidelijk zijn. Hij stelt dat er in de federatie bij meerderheid beslist wordt, 

terwijl slechts het Amerikaanse volk soeverein over de rechtsorde is. Calhoun 

zegt wel erg veel over de soevereiniteit van de volkeren over de rechtsorde, 

maar zwijgt over de representatie van de verschillende volkeren in de federale 

rechtsorde. Hij zou eigenlijk voor besluitvorming bij concurrente meerderheid 

moeten zijn, maar betoogt elders dat slechts het noorden en het zuiden een 

vetorecht zouden moeten hebben. Hij heeft daarmee hetzelfde theoretische 

probleem als Madison, namelijk dat hij niet kan uitleggen waarom de senatoren 

elkaar bij meerderheid kunnen overstemmen. Als zij immers de verschillende 

staten (of volkeren) representeren, dan ligt het niet voor de hand dat de ene 

senator voor de andere, of de meerderheid van hen voor het geheel kan 

besluiten. Deze problematiek hangt sterk samen met de vraag hoe de 

verschillende soevereine volkeren zich tot elkaar verhouden. Voor toerekening 

van de meerderheidswil aan het geheel is immers een goed argument nodig, 

zoals het behoren van allen tot hetzelfde soevereine volk. 

 Calhoun ontkent het bestaan van een nationaal volk en concludeert dat de 

relatie tussen verschillende volkeren niet door het recht, maar door de moraal 

wordt beheerst. Daarmee blijft de vraag openstaan waarom representanten van 

de ene staat of het ene volk, de juridische wil van de representanten van de 

andere staat of het andere volk zouden kunnen vaststellen. Omdat de 

verschillende soevereinen volgens hem samen niks zijn, is zijn confederatie in 

wezen een simultane staat. Ieder volk heeft volgens hem immers zowel de 

statelijke als de federale grondwet voor zichzelf uitgevaardigd, zonder daarbij 

gebonden te zijn aan welke juridische beperking dan ook. De soevereiniteit van 

de delen leidt bij hem dus uiteindelijk tot het ontkennen van nationale juridische 

eenheid. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

100  Dit is eigenlijk een anachronistische uitspraak. Madison zou het er vanuit zijn theorie 

gezien vooral mee eens geweest moeten zijn als hij deelgenomen had aan het debat 

tussen Webster en Calhoun. 
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 Dit is precies ook het punt waarop Webster hem aanvalt. Omdat de federatie 

is bedoeld om meer (juridische) eenheid te scheppen zou het vreemd zijn als 

haar structuur haar daartoe niet in staat zou stellen. Federale organen kunnen 

bovendien niet of nauwelijks functioneren als ze aan evenveel interpretaties van 

de Constitutie gebonden zouden zijn als er lidstaten zijn. Webster gaat daarom 

juist uit van het bestaan van een nationaal volk dat zichzelf federaal regeert alsof 

het een eenheidsstaat geconstitueerd zou hebben. De stroming waarin hij zeer 

goed past heet niet voor niets unitair federalisme. Ook hij komt evenwel niet 

helemaal goed uit de relatie tussen de verschillende soevereinen. De 

deelstaatvolkeren zijn volgens hem immers slechts zo soeverein als het nationale 

volk toelaat. Hoe dit nog soevereiniteit genoemd kan worden is niet helemaal 

duidelijk. Uiteindelijk lijkt zijn federatie dan ook nog het meest op een als 

bondsstaat georganiseerde eenheidsstaat.
101

 

 Anders dan Webster meent Madison wel dat de staten op federaal niveau 

vertegenwoordigd moeten worden. Het Congres bestaat volgens hem dan ook uit 

een nationale volksvertegenwoordiging (het Huis van Afgevaardigden) en een 

statenvertegenwoordiging (de Senaat). Daarmee lijken bij hem zowel het 

nationale volk als de staten of volkeren soeverein in de rechtsorde te zijn. Deze 

notie zou verder ondersteund worden door de grondwetwijzigingsprocedure, 

waarin geen van beide immers de volledige zeggenschap heeft. 

 Het probleem hiermee is evenwel dat hij uiteindelijk geen van alle soeverein 

maakt. Door te stellen dat de federatie soeverein in eigen kring is, en de staten 

ook soeverein in eigen kring zijn, ontkent hij het bestaan van een 

‘metabevoegdheid’ tot het wijzigen van de rechtsorde. Hij is dan ook in die zin 

inconsistent, dat hij meent dat de volkeren auteur van de Constitutie zijn, maar 

zij sinds de vestiging ervan de zeggenschap erover kwijtgeraakt zijn. Alsof zij 

hun soevereiniteit ‘verbruikt’ zouden hebben door toe te treden tot de federatie. 

Hij meent immers dat de soevereiniteit sinds dat moment gedeeld wordt door de 

federatie en de staten, terwijl geen van beide eenzijdig de 

bevoegdheidsverdeling tussen hen beide kan wijzigen.  

 Dat is uiteindelijk het centrale punt van Madison en het probleem van zijn 

theorie. Door te benadrukken dat er niemand soeverein over de rechtsorde als 

geheel is, en zowel de natie als de volkeren of staten soeverein in de rechtsorde 

zijn, ontkent hij de kenmerkende rechtspositie van een soeverein volk, namelijk 

dat het uiteindelijk als enige (zelf) mag weten welk recht er te gelden heeft en 

welke bevoegdheden zijn overheid heeft.
102

 (Con)federale eenheid en soevereine 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

101  In de Duitse literatuur wordt het hierbij noodzakelijk geacht dat de Landen inspraak 

hebben via de Bondsraad (of via een senaatsmodel). Webster lijkt die noodzaak niet te 

zien of te erkennen. Hij lijkt daarmee zelfs unitairder te zijn dan de Duitse idee van de 

(unitaire) bondsstaat. 
102  In dit hoofdstuk wordt op verschillende plaatsen gesproken van een volk dat ‘zelf 

handelt’. In de beschouwing van hoofdstuk 5 is evenwel geconcludeerd dat het niet 

mogelijk is dat het volk zelf, dat wil zeggen immanent, handelt, omdat het alleen in 
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eigenheid lijken elkaar dus inherent in de weg te zitten in een federatie die op 

meer dan één soeverein gebaseerd is. 

 

4. Het dogmatische Duitse debat als reconceptualisering van de 

bondsstaat 

4.1 Waitz: Madison + Webster = duaal federalisme? 

Waar in de eerste helft van de negentiende eeuw de meest significante discussie 

over de federale unie plaats vond in de Verenigde Staten, vond die in de tweede 

helft van die eeuw plaats in Europa.
103

 De concrete aanleiding ervoor lijken de 

verschillende Duitse statenbonden en bondsstaten te zijn geweest. Op het 

hoogtepunt van het debat werd althans erg veel gedebatteerd over de aard van 

het Duitse Rijk van 1870/71. Daarmee samenhangend werd er vooral 

geschreven in termen van staats- of vorstensoevereiniteit.
104

 De soevereiniteit 

van het volk over en/of in de rechtsorde kwam dus niet ter sprake. Dat is lastig 

voor de vraag welk volk er precies door welk parlementair orgaan moet worden 

vertegenwoordigd in een staatsrechtelijk construct dat meerdere volkeren in zich 

verenigt. Desondanks is het debat leerzaam, omdat de relatie tussen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

representatie kan handelen. Iedere handeling van het volk houdt daarmee een betwistbare 

claim in dat er namens (en juridisch dus door) het volk gehandeld is. En zowel daden van 

soevereiniteit over de rechtsorde, als daden van soevereiniteit in de rechtsorde zijn 

daarmee handelingen die het volk niet ‘zelf’, maar in representatie, verricht heeft. 

Desondanks hanteert dit hoofdstuk op enkele plekken een onderscheid tussen het zelf 

handelen door het volk en het door organen handelen namens het volk (hoewel dat 

onderscheid strikt genomen dus onzuiver is). Twee redenen daarvoor zijn dat zo het beste 

aangesloten kan worden bij de beschreven auteurs, en dat de tekst zo het beste leesbaar 

blijft. Tenzij een beschreven auteur anders bedoelt, wordt met het zelf handelen door het 

volk dan steeds een daad van soevereiniteit over de rechtsorde (een handeling van de 

pouvoir constituant dus) bedoeld, terwijl met het handelen door organen namens het volk 

steeds een daad van soevereiniteit in de rechtsorde (een daad van een pouvoir constitué 

dus) wordt bedoeld. Hoewel beide typen handelingen representatieve handelingen zijn, 

kan het onderscheid tussen beide doorgaans overigens zeer goed gemaakt worden door te 

bestuderen welk type daad de handeling zelf beweert te zijn. Handelingen van het 

parlementen claimen bijvoorbeeld vrijwel altijd gebaseerd te zijn op de constitutie, en 

claimen daarmee dus vrijwel altijd daden van soevereiniteit in de rechtsorde te zijn.  
103  Dit debat werd hoofdzakelijk, maar niet alleen, door Duitsers gevoerd en duurde voort tot 

in de vroege twintigste eeuw. Zie ook Forsyth, Unions of States, p. 133. 
104  De opvatting dat de soevereiniteit berust bij het volk of de volkeren ‘was excluded from 

the outset in Germany. Not the sovereign people but the sovereign princes had joined 

together to form the Reich.’ R. Emerson, State and sovereignty in modern Germany, 

New Haven: Yale University Press 1928, p. 105. 
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verschillende soevereinen en de vraag wie waarover zeggenschap moet hebben 

natuurlijk wel bediscussieerd werd. 

 De eerste bijdrage aan het debat is van Georg Waitz (1813-1886).
105

 Hij 

nam, via Alexis de Tocqueville (1805-1859), in essentie Madisons theorie over 

en werkte die uit tot een strikt duaal-federalistisch concept.
106

 Daarbij kwam hij 

in sommige opzichten nogal in de buurt van Websters theorie. Zijn theorie was 

zo invloedrijk dat hij ermee zorgde voor de Duitse adoptie van het Amerikaanse 

debat.
107

 Deze adoptie zou bovendien versterkt worden door Max von Seydel 

(1846-1901), die sterk door Calhoun geïnspireerd was. 

 Waitz gaat net als Madison in essentie uit van deelbare soevereiniteit. 

Soevereiniteit is volgens hem weliswaar het noodzakelijke attribuut van de staat, 

maar dat betekent naar zijn mening niet dat die in één hand moet vallen.
108

 De 

bondsstaat is dan ook in essentie een geheel waarin twee ‘halve staten’ per 

territorium bestaan. Hij zou bestaan uit twee naast elkaar staande, zelfstandige 

staatsorganisaties, die ieder op hun eigen gebied soeverein zijn. Ze zouden de 

soevereiniteit, met andere woorden, qua inhoud verdeeld hebben.
109

 Ze zouden 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

105  De lijst van deelnemers aan het debat is een behoorlijk lange. Schrijvers die vaak 

genoemd worden zijn Waitz, Seydel, Haenel, Gierke, Laband, Jellinek, Preuß, Rosin, 

Brie, Bake, Zorn, Le Fur, Borel, G. Meyer en Westerkamp. Zie onder andere Forsyth, 

Unions of States, p. 106-133, Emerson, State and sovereignty, p. 92-126, Van den 

Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 26-51, Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum 

Bundesstaat, p. 20-48 en A. Haenel, Deutsches Staatsrecht deel 1, Die Grundlagen des 

deutschen Staates und die Reichsgewalt, Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot 1892, 

p. 205-206. Ze zijn echter lang niet allemaal relevant voor de in dit hoofdstuk te 

beantwoorden vragen en zijn bovendien redelijk in enkele stromingen onder te verdelen. 

Vgl. bijvoorbeeld Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum Bundesstaat en Van den Houten, 

Bondsstaat en souvereiniteit. Hier wordt geen totaalbeeld van het Duitse debat 

nagestreefd, maar wordt gepoogd aan de hand van enkele schrijvers de verschillende, 

voor de hier te beantwoorden vragen meest relevante, perspectieven op soevereiniteit en 

federalisme weer te geven. 
106  Tocqueville probeerde vooral het Amerikaanse systeem te beschrijven en zocht daarvoor 

sterk aansluiting bij Madison. Hij heeft de moderne betekenis gegeven aan het oude 

begrip federatie. Waar de VS nog niet werd beschreven als een federale staat, zou dat na 

Tocqueville wel gebeuren. Waitz bedacht voor dit geheel de term bondsstaat. G. Waitz, 

Grundzüge der Politik nebst einzelnen Ausführungen, Kiel: Verlag von Ernst Homann 

1862, p. 43, Forsyth, Unions of States, p. 135-136 en Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 

204. 
107  Emerson, State and sovereignty, p. 94-95, M. von Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff, Eine 

staatrechtliche Untersuchung’, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 1872, p. 

199, Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 204, Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen 

Reiches, p. 48-49 en Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 189-190.  
108  Waitz, Grundzüge der Politik, p. 17-18 en p. 43 en Merriam, The Theory of Sovereignty, 

p. 125. Zie ook Bassani, ‘State's Rights’, p. 133-134. 
109  Volgens Waitz is wel de omvang, maar niet de inhoud van de soevereiniteit verdeeld. 

Waitz, Grundzüge der Politik, p. 43 en p. 166. Juister lijkt het echter te stellen dat wel de 

inhoud, maar niet de omvang van de soevereiniteit verdeeld is. De verschillende 
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weliswaar niet de volledige zeggenschap over hun territorium hebben, maar 

zouden zich wel onderscheiden van statenbonden doordat ze een zelfstandig, 

statelijk karakter hebben en doordat ze direct gezag over de onderdanen hebben. 

Het wezenlijke verschil tussen statenbonden en bondsstaten schuilt er volgens 

Waitz dan ook vooral in dat de eerste slechts afgeleide bevoegdheden hebben en 

op een verdrag berusten, terwijl de tweede op ‘eigen zelfstandig recht’ 

berusten.
110

  

 Volgens Waitz is niet alleen de bondsstaat een staat, maar zijn de lidstaten 

dat ook. Net als Madison meent hij dat beide soeverein zijn binnen hun eigen 

bevoegdhedensfeer, dat deze twee soevereiniteiten conceptueel identiek en niet 

van elkaar afgeleid zijn en dat het gezag van beide dus weliswaar beperkt is, 

maar niet van de ander afhankelijk.
111

 De drager van de federale soevereiniteit is 

met andere woorden net zo soeverein over de federale rechtsorde als de 

lidstatelijke soeverein dat is over de lidstatelijke rechtsorde, terwijl geen van 

beide iets over de ander(e rechtsorde) te zeggen heeft. 

 Het zouden zelfs zozeer twee naast elkaar staande staatsorganisaties zijn dat 

zij niet alleen beide op dezelfde wijze gezag uitoefenen over onderdanen als 

eenheidsstaten doen, maar zij bovendien ieder voor zich over een geheel eigen 

staatsorganisatie moeten beschikken.
112

 De onafhankelijkheid van beide delen 

moet volgens Waitz namelijk ook praktisch gewaarborgd worden, zodat geen 

van beide afbreuk kan doen aan het gezag van de ander en geen van beide ten 

onrechte gezien kan worden als onderdaan van de ander.
113

 Net als in de 

Verenigde Staten het geval is, moeten bondsstaten in zijn ogen daarom 

beschikken over een zelfstandige federale uitvoerende macht en een federale 

volksvertegenwoordiging. De constitutionele rechten van zowel de federatie als 

de staten moeten volgens hem, tot slot, bewaakt worden door een centrale 

rechtelijke macht, die kennelijk als neutrale arbiter te functioneren heeft.
114

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

beleidsterreinen zijn namelijk wel verdeeld, maar de niet wijze waarop de bevoegdheden 

kunnen worden uitgeoefend. 
110  De bondsstaat stelt volgens hem dus net zo autonoom zijn recht vast als zijn lidstaten dat 

doen. Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 13-14. Zie ook Emerson, State 

and sovereignty, p. 95-96 en Waitz, Grundzüge der Politik, p. 44 en p. 164. 
111  Emerson, State and sovereignty, p. 95-96; Waitz, Grundzüge der Politik, p. 164-166. 

Vgl. Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 25. 
112  Emerson, State and sovereignty, p. 96; Waitz, Grundzüge der Politik, p. 173. In 

statenbonden heeft het volk volgens Waitz geen directe betrekking met het staatsgezag. 

Zij oefenen volgens hem dan ook geen gezag uit over onderdanen terwijl het in de 

bondsstaat volgens hem nu juist daarop aan komt. Waitz, Grundzüge der Politik, p. 162; 

Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 12. 
113  Waitz, Grundzüge der Politik, p. 44-45, Emerson, State and sovereignty, p. 96 en Van 

den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 13.  
114  Waitz, Grundzüge der Politik, p. 44-45, p. 173 en p. 176-177. Zie ook Emerson, State 

and sovereignty, p. 96 en Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 13. 
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 Waitz wijst de idee van unitair federalisme dus wezenlijk af en opteert in de 

plaats daarvan principieel voor duaal federalisme. Zijn bondsstaat bestaat in 

essentie uit twee halve eenheidsstaten, die juridisch niet vreselijk veel met elkaar 

van doen hebben. Ze delen vooral onderdanen, territorium en een rechter die de 

bevoegdheidsafbakening tussen hen beide moet bewaken. Binnen hun 

bevoegdheidssfeer zijn de federatie en de lidstaten volledig soeverein en kunnen 

ze zich net zo gedragen als de overheid van een eenheidsstaat. Uiteindelijk is het 

wezen van Waitz’ bondsstaat dus vooral gelegen in de tussen de bondsstaat en 

de lidstaten verdeelde soevereiniteit en wijkt die staat daardoor van een 

eenheidsstaat af, dat de centrale staat niet het gehele terrein van de statelijke 

activiteit bezet, maar dat deelt met de lidstaten.
115

  

 Waar Madison de bondsstaat vooral ziet als twee verweven overheidslagen, 

ziet Waitz die dus vooral als twee gescheiden overheden. Een consequentie 

hiervan lijkt te moeten zijn dat het federale parlement niet zowel de staten als 

het volk representeert, maar slechts het nationale volk. Zou Waitz dus voor 

volkssoevereiniteit zijn geweest, dan zou hij net als Webster hebben moeten 

menen dat het nationale volk nationaal gerepresenteerd wordt, terwijl de 

deelstaatvolkeren slechts in de deelstaten gerepresenteerd zouden worden. Hij 

was evenwel niet voor dit concept, zodat onzeker is welke consequenties hij 

eraan zou hebben verbonden. 

 Hoe dan ook kan zijn bondsstaat alleen goed functioneren als de onderlinge 

afbakening van taken helder genoeg is en de arbitrerende rechter niet al te veel 

zelf hoeft te verzinnen. Het zou immers niet de rechter moeten zijn die de 

bevoegdheden tussen de overheden verdeelt, maar het recht zelf. 

 De vraag is daarmee of Waitz soevereiniteit eigenlijk niet met 

overheidsgezag verwart.
116

 Soevereiniteit lijkt voor hem immers niet het vrij 

theoretische ondeelbare, allerhoogste gezag tot schepping van de rechtsorde te 

zijn, maar eerder onafhankelijkheid van invloed van buitenaf.
117

 Daarmee wordt 

goed voorstelbaar dat hij meerdere soevereinen naast elkaar denkt, aangezien 

soevereiniteit niet noodzakelijkerwijs alle (denkbare) bevoegdheden omvat en 

vooral onafhankelijkheid betekent.
118

 Daarin zou echter ook een probleem 

schuilen. Duidelijk is immers al geworden dat het vrijwel onmogelijk is een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

115  Helaas kent het Nederlands geen duidelijke term die het verschil weergeeft tussen de 

bondsstaat als geheel en de bondsstaat als ‘centrale staat’. Met centrale staat wordt hier 

bedoeld wat in het Duits Gesammtstaat heet: de federale overheid dus. Zie voor deze 

terminologie o.a. Waitz, Grundzüge der Politik, p. 163. 
116  Merriam en Van den Houten menen bijvoorbeeld dat dat het geval is. Merriam, The 

Theory of Sovereignty, p. 186-187 en Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 

15-16. 
117  Waitz, Grundzüge der Politik, p. 18; Bassani, ‘State's Rights’, p. 133-134. Zie ook 

Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 186-187. Deze interpretatie van het concept past 

goed in het positieve Amerikaanse staatsrecht, met name bij de betekenis die daarin 

wordt gegeven aan het elfde amendement. 
118  Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 14. 
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reeds aangebrachte bevoegdhedenscheiding niet tot conflicten te laten komen en 

dat het venijn juist zit in de vraag wie er oordeelt over dergelijke conflicten.
119

 

Het is dus niet mogelijk een vanzelfsprekende rechtsorde te verzinnen die een 

conflictloze verticale bevoegdheidsverdeling meebrengt. Bovendien omvat de 

notie van ‘soevereiniteit over de rechtsorde’ niet alleen de ‘metabevoegdheid’ 

tot schepping van een verticale bevoegdhedenscheiding, maar ook (in uiterste 

instantie) de handhaving ervan. 

 Conceptueel is het de vraag hoe de bevoegdheidsverdeling in een bondsstaat 

volgens Waitz tot stand komt. Wie is er bij hem de pouvoir constituant van de 

rechtsorde? En is die volgens hem ook bevoegd de aangebrachte verdeling weer 

te wijzigen? Hij lijkt op die vragen geen antwoord te hebben.
120

 De door hem 

gehanteerde deelbare soevereiniteit is daarmee dus niet een antwoord op het 

probleem van de moeizame verhouding tussen (volks)soevereiniteit en 

federalisme, omdat die uiteindelijk voornamelijk een herdefiniëring van het 

concept inhoudt, die het van zijn wezenlijke karakter berooft. En dan is er nog 

niet eens verder nagedacht over de geloofwaardigheid van de strekking die 

deelbare volkssoevereiniteit zou hebben in zijn theorie, namelijk dat burgers 

kennelijk twee verschillende, wederzijds ‘halve’ of inhoudelijk beperkte 

maatschappelijke verdragen zouden hebben gesloten.
121

  

 

4.2 Seydel: hoezo federalisme? Calhoun geradicaliseerd 

Waar Waitz de Duitse Madison genoemd kan worden, geldt Seydel naar 

algemeen inzicht als de Duitse Calhoun. Zijn commentaar op het werk van 

Waitz is sterk geïnspireerd door het werk van die Amerikaan en kan als een 

ontwikkeling, zo niet radicalisering daarvan worden gezien.
122

 Hij viel het werk 

van Waitz aan op een vergelijkbare wijze als waarop Calhoun Madison 

bekritiseerd had en opende volgens Forsyth daarmee het Duitse 

federalismedebat.
123

 De verdienste van zijn werk is niet zozeer gelegen in zijn 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

119  Vgl. Waitz, Grundzüge der Politik, p. 179. Van den Houten wijst er bovendien op dat 

federale wetgeving ook geldt binnen de lidstaten en dat de lidstaten normadressaten zijn 

van die wetgeving, zodat moeilijk volgehouden kan worden dat de lidstaten in het geheel 

niet onderdaan van de federale overheid zijn. Van den Houten, Bondsstaat en 

souvereiniteit, p. 16-17. 
120  Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 15-16. 
121  Rousseau zegt over het maatschappelijk verdrag bijvoorbeeld: ‘There is only one contract 

in the state, the contract of association, and that in itself precludes all others. It is 

impossible to conceive of any public contract which would not be in violation of the 

first.’ Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 108. 
122  Emerson, State and sovereignty, p. 96-97. Zie ook Forsyth, Unions of States, p. 136, 

Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 25, Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 

202 en Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 22. 
123  Forsyth, Unions of States, p. 136; Emerson, State and sovereignty, p. 96. 
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visie op de bondsstaat, als wel in het met grote helderheid aan de orde stellen 

van het problematische karakter daarvan en het overtuigend onderuithalen van 

Waitz’ theorie.
124

 Die laatste werd na Seydels werk dan ook vrij algemeen 

verlaten. 

 Volgens Seydel is gedeelde soevereiniteit ondenkbaar omdat een essentieel 

kenmerk van soevereiniteit nu juist is dat die in geen enkel opzicht beperkt is.
125

 

Soevereiniteit is voor hem het natuurlijke en traditionele attribuut van de staat en 

is daarbinnen het hoogste, ondeelbare, absolute gezag. Het is voor hem dan ook 

ondenkbaar dat er meerdere staten zijn die soevereiniteit over hetzelfde 

grondgebied uitoefenen of dat er één soeverein is die over meerdere soevereinen 

heerst.
126

 De bondsstaat is voor hem dan ook een logische onmogelijkheid, 

hetgeen meebrengt dat alle lichamen die tot dan toe bondsstaten werden 

genoemd, in feite ofwel (eenheids)staten, ofwel statenbonden waren.
127

 Waar 

Calhoun dus nog zijn best doet uit te leggen dat meerdere soevereinen samen de 

bron van één staatsrechtelijke organisatie kunnen zijn, brengt Seydels 

onverbiddelijke logica hem tot een vlijmscherpe conclusie: de bondsstaat is 

onmogelijk, dus is een staatsrechtelijke entiteit ofwel een staat, ofwel een 

statenbond.  

 Toegepast op het Duitse Rijk meent hij dat de Landen onbeperkt soeverein 

zijn gebleven en dat het Rijk slechts afgeleid gezag bekleedt.
128

 De grondwet 

van het Rijk is naar zijn inzicht een internationaalrechtelijk verdrag, dat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

124  Volgens Emerson werd Seydels ontkenning van deelbare soevereiniteit ‘axiomatisch 

geaccepteerd’, maar heeft zijn ‘positieve theorie’, zijn alternatief voor Waitz’ concept 

dus, verbazingwekkend weinig aanhang gevonden. Dat heeft er volgens hem mee te 

maken dat Seydel dermate conceptueel radicaal was, dat hij weinig rekening lijkt te 

hebben gehouden met de geldende staatspraktijk. Emerson, State and sovereignty, p. 96-

100. Vgl. Forsyth, Unions of States, p. 136-138 en Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen 

Reiches, p. 49. 
125  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 190 en p. 202. Op p. 198 citeert hij Calhoun dan 

ook instemmend: ‘Die souveränetät theilen heisst sie vernichten’ (Vgl. Sovereignty is an 

entire thing; – to divide is – to destroy it.). Zie ook Emerson, State and sovereignty, p. 

97. Vgl. Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 202-203.  
126  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 188-190, p. 202 en p. 218; Emerson, State and 

sovereignty, p. 97 en Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 25. Vgl Merriam, The 

Theory of Sovereignty, p. 203, Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 22 en. 

Forsyth, Unions of States, p. 136. 
127  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 198 en p. 208; Forsyth, Unions of States, p. 136-

137; Emerson, State and sovereignty, p. 97. Vgl. Greber, Grundlagen des Bundesstaates, 

p. 25-26, Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 202 en Van den Houten, Bondsstaat en 

souvereiniteit, p. 22. Zie ook Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 37.  
128  Seydel bestudeerde naast het Duitse Rijk ook de Verenigde Staten en Zwitserland (die 

drie waren de tot dan toe bekende federaties). De uitkomsten verschilden onderling 

volgens hem echter niet wezenlijk. Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 208 e.v.; 

Forsyth, Unions of States, p. 137. 
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uitsluitend de staten en niet de burgers bindt.
129

 De consequentie hiervan is in 

zijn optiek dat individuen er hooguit door omzetting ervan door het Landsrecht 

aan gebonden zijn, terwijl de Rijksorganen niet zelfstandige organen, maar 

organen van de verdragsluitende partijen zijn.
130

 Een statenbond betekent voor 

Seydel dus voornamelijk dat een aantal staten hun soevereiniteit gezamenlijk 

uitoefent, zonder dat er in die uitoefening een wezenlijk juridisch verschil 

optreedt.
131

 

 Omdat Seydels theorie net zo consequent is als die van Calhoun heeft hij 

hetzelfde probleem als die Amerikaan. Waar de soevereiniteit van de leden op 

zijn minst een vetorecht voor die leden bij grondwetswijziging impliceert, 

kenden alle tot dan toe bestaande federaties een vrijwel onbeperkte 

grondwetswijzigingsbevoegdheid, waarover bij (gekwalificeerde) meerderheid 

werd besloten. Latere Duitse schrijvers deduceren uit deze situatie het dogma 

van de Kompetenz-Kompetenz, dat de soevereiniteit theoretisch in handen van 

het Rijk bracht.
132

 Zo niet Seydel, die ook op dit punt Calhoun navolgt. Anders 

dan de tekst van de bepaling wellicht doet vermoeden meent hij net als Calhoun 

dat de grondwetswijzigingsbevoegdheid conserverend van aard is. Het is 

volgens hem theoretisch wellicht mogelijk hem zover op te rekken dat de 

soevereiniteit van de Landen vernietigd wordt, maar dat zou in zijn ogen 

duidelijk in strijd zijn met de bedoeling van de bepaling.
133

 Het ontbreken van 

een vetorecht moet dan ook vooral worden gezien als een kwestie van 

doelmatigheid, terwijl de ingewikkeldheid van de procedure een waarborg tegen 

misbruik ervan is.
134

  

 Net als Calhoun lijkt Seydel te menen dat het Rijk zichzelf niet tot staat kan 

muteren, omdat geconstitueerde macht noodzakelijkerwijze ondergeschikt is aan 

zijn constituerende macht.
135

 Staten zouden wellicht hun soevereiniteit bij 

verdrag kunnen opgeven om vervolgens op te gaan in een nieuwe soevereine 

staat, maar automutatie door een statenbond zou uitgesloten zijn. Het zou dan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

129  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 211-212. Vgl. p. 238 en Emerson, State and 

sovereignty, p. 98. 
130  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 211-212. Vgl. p. 223 en Van den Houten, 

Bondsstaat en souvereiniteit, p. 23-24. Hierin klinkt Calhouns gedachte door dat de 

federale organen de agent van de geconfedereerden zijn en daarom over hen geen 

principiële zeggenschap hebben. 
131  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 199, p. 223, p. 240 en p. 243-244; Van den Houten, 

Bondsstaat en souvereiniteit, p. 23-24. 
132  Emerson, State and sovereignty, p. 99. 
133  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 221-222; Emerson, State and sovereignty, p. 99. 
134  Doelmatigheid betekent in dit verband volgens hem o.a. dat het geheel niet overgeleverd 

is aan de grillen van een enkel Land. Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 221-222; 

Emerson, State and sovereignty, p. 99.  
135  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 202; Emerson, State and sovereignty, p. 99. 
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ook simpelweg niet mogelijk zijn dat staten een federale constitutie boven zich 

plaatsen, omdat ze dan geen staten meer zouden zijn.
136

 

 Seydel lijkt op ten minste één punt gelijk te hebben, namelijk dat 

soevereiniteit ondeelbaar is. Dat kan dogmatisch of axiomatisch worden 

verdedigd, zoals hij vooral deed, maar ook functionalistisch. Als soevereiniteit 

immers bedoeld is om uit te leggen waarom het recht geldt, is het vreemd die 

voor deelbaar te houden. Waar (con)federalisme uitgaat van de verticale 

scheiding van bevoegdheden, moet iemand immers bevoegd zijn vast te stellen 

welke overheid waartoe bevoegd is. Als soevereiniteit als zodanig deelbaar is 

verliest die haar functie doordat ze niet langer in staat is de verticale 

machtenscheiding te bepalen en te verklaren, met als gevolg dat er een nieuw 

gezag moet worden gevonden dat mag bepalen hoe de soevereiniteit precies 

verdeeld is. Dat lijkt uiteindelijk te leiden tot een infinite regress. Met deze 

constatering werd het Duitse debat wel ingewikkeld en dogmatisch. Gezocht 

werd vooral naar een criterium waarmee kon worden bepaald wie soeverein is 

(gevonden werd Kompetenz-Kompetenz), terwijl vervolgens de vraag was wat 

precies het verschil is tussen een staat en een provincie. 

 Seydels theorie is door velen bekritiseerd. Zo zou hij geen oog hebben voor 

de bestaande staatspraktijk, die wel degelijk een verschil tussen statenbonden en 

bondsstaten liet zien.
137

 Ook zou zijn dichotome benadering makkelijk tegen 

hem gebruikt kunnen worden door het Rijk soeverein te verklaren, aangezien dat 

de Landen zou reduceren tot niet meer dan zelfbesturende provincies.
138

  

 Voor een theoreticus lijkt hij evenwel vooral te veel oog te hebben voor de 

bestaande staatspraktijk. Hij moet zich immers op doelmatigheid beroepen om 

de bestaande grondwetswijzigingsprocedure van het Duitse Rijk acceptabel te 

achten. De soevereine Landen zouden niet mogen worden overgeleverd aan de 

grillen van één enkele staat. Vanuit de onbeperkbare soevereiniteit van de 

geconfedereerden geredeneerd is de laatste constatering misschien wel juist, 

maar besluitvorming bij meerderheid om die reden acceptabel achten is weinig 

consequent. Logischer zou het zijn geweest om hier het idee van expulsie te 

introduceren in zijn theorie.
139

 Als alle Landen soeverein zijn gebleven, mogen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

136  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 198 en p. 214-215; Van den Houten, Bondsstaat en 

souvereiniteit, p. 22-23. Zie ook Emerson, State and sovereignty, p. 98-99. Gedwongen 

mutatie kan volgens Seydel wel plaatsvinden, door middel van geweld. De Verenigde 

Staten lijkt voor hem daarvan een voorbeeld te zijn. Daarover zegt hij onder meer ‘Wo 

das Schwert die Auslegung übernimmt, da mag die Wissenschaft die Feder aus der Hand 

legen und die Entscheidung erwarten: eine Stimme hat sie nicht mehr.’ Seydel, ‘Der 

Bundesstaatsbegriff’, p. 223-224; Forsyth, Unions of States, p. 137-138. 
137  Forsyth, Unions of States, p. 137.  
138  Emerson, State and sovereignty, p. 100. Niet voor niets benadrukt Seydel stevig dat zeker 

is dat de Landen hun soevereiniteit niet hebben opgegeven. Seydel, ‘Der 

Bundesstaatsbegriff’, o.a. p. 227; Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 22. 
139  Pufendorf meent bijvoorbeeld dat een staat (in ultimo) uit een confederatie gezet moest 

kunnen worden als die onredelijk en koppig is en daarmee de gemeenschappelijke 
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ze dan immers ook niet een lidstaat uit de statenbond zetten als die het 

functioneren ervan in gevaar brengt? Seydel gaat wel zover als het theoretisch 

ontkennen van de bondsstaat, maar buigt op dit punt. Dat is misschien 

begrijpelijk vanuit de gedachte dat hij het bestaande Duitse Rijk beschreef, maar 

weinig consequent voor een dogmaticus als hij. 

 

4.3 Haenel: Madison en Waitz verder ontwikkeld? Een drieledig 
bondsstaatbegrip 

De voornaamste criticus van Seydel is (volgens Seydel zelf) Albert Haenel 

(1833-1918). Haenel besteedde veel tijd en energie aan het bewijzen van 

Seydels ongelijk.
140

 Hij vindt de opvatting dat er geen tussenvorm tussen een 

statenbond en een eenheidsstaat mogelijk is te beperkt en postuleert in plaats 

daarvan een drieledig bondsstaatbegrip. Dit begrip kan in bepaalde opzichten als 

ontwikkeling van Madisons en Waitz’ bondsstaatbegrip worden gezien maar 

zoekt, in afwijking van deze, vooral aansluiting bij het begrip Kompetenz-
Kompetenz. Het is later overgenomen en uitgewerkt door Gierke.

141
 Omdat 

Gierke’s overige staatstheorie, de Genossenschaftstheorie, evenwel erg ver af 

staat van de idee volkssoevereiniteit, wordt hier alleen ingegaan op Haenel, die 

staatssoevereiniteit als uitgangspunt lijkt te hebben gehad.
142

 

 Het bondsstaatbegrip heeft volgens Haenel slechts een wetenschappelijke 

betekenis, welke erin is gelegen de wezenlijke kenmerken van een bondsstaat 

aan te wijzen en in een trefwoord samen te vatten.
143

 Aangezien die kenmerken 

volgens hem vooral ontleend worden aan de politieke inrichting van de 

Verenigde Staten, Zwitserland en Duitsland, is er hierbij naar zijn opvatting 

vooral sprake van historisch-politieke statistiek die als doel heeft de 

verschillende eigenaardigheden van die drie inrichtingen te verduidelijken.
144

 

Hij relativeert het Duitse debat daarmee in fenomenologische zin. Waar dat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

veiligheid en het gemeenschappelijke voordeel in gevaar brengt. S. von Pufendorf/J.B. 

Scott, ‘Regular States vs. Systems of States’ (De Jure Naturae et Gentium Libri Octo 

1672, vertaald door C.H. en W.A. Oldfather (1934)), gedeeltelijk herdrukt in: D. Karmis 

en W. Norman (red.), Theories of federalism, a reader, New York: Palrave Macmillan 

2005, p. 47; Forsyth, Unions of States, p. 83-84. 
140  Emerson, State and sovereignty, p. 114-115. Zie voor die kritiek m.n. A. Haenel, Studien 

zum Deutschen Staatsrechte, Leipzig: Verlag von H. Haessel 1873, Bibliobazaar 

(facs.uitg.), p. 50 e.v. Hier wordt vooral aandacht besteed aan Haenels ‘positieve theorie’. 

De naam wordt overigens ook wel als ‘Hänel’ gespeld. 
141  Emerson, State and sovereignty, p. 114; Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 

27; Forsyth, Unions of States, p. 143. 
142  Zie voor een nadere beschrijving van Gierke’s theorie o.a. Emerson, State and 

sovereignty, p. 126 e.v. en Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 115-119 en p. 201. 
143  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 200. 
144  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 200. 
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debat immers gaat om de vraag of het Duitse Rijk nu wel of niet een 

(bonds)staat is, ziet hij het wetenschappelijk belang van die exercitie wel in, 

maar heeft hij niet de illusie dat er met de ene of andere opvatting iets 

wezenlijks zou veranderen. Het juridisch determineren van het specimen ‘Duitse 

Rijk’ kan, zo lijkt hij te menen, immers niet meebrengen dat het meer of minder 

bevoegdheden krijgt. 

 Historisch gezien moet het bondsstaatbegrip volgens hem vooral gezien 

worden als een variant op het statenbondbegrip, waartegen het zich heeft 

afgezet.
145

 Hij stelt dan ook dat er belangrijke overeenkomsten bestaan tussen de 

statenbond die de Verenigde Staten onder de Articles of Confederation waren en 

een bondsstaat die het Duitse Rijk in zijn tijd is. Hij doelt dan op de exclusieve 

bevoegdheid van beide centrale overheden tot volkenrechtelijk optreden, de aan 

beide overheden toebedeelde taak van de instandhouding van vrede en van het 

vrije verkeer tussen de lidstaten, en in het bijzonder de taak van beide tot 

arbitrage in lidstaatoverstijgende geschillen.
146

 Het verschil tussen statenbonden 

en bondsstaten moet volgens hem kennelijk dus niet worden gezocht in de aan 

het centrale gezag toegekende taken. 

 Wezenlijk wijkt de bondsstaat volgens hem wel af van de statenbond qua 

organisatiewijze van het centrale gezag, de wijze van zijn wilsvorming en zijn 

kring van onderdanen. De tot dan toe bestaande bondsstaten hebben volgens 

Haenel als wezenlijke gemeenschappelijke kenmerken dat het centrale gezag 

met gelijksoortige rechts- en machtsmiddelen uitgerust is als de lidstaten, zijn 

onderdanen rechtstreeks de burgers omvatten, en zijn wilsvorming onder 

dubbele invloed van zowel lidstaten als burgers staat.
147

 Het centrale gezag is in 

een bondsstaat volgens hem dus niet alleen georganiseerd als een staat, met een 

eigen wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht, maar kent bovendien 

een eigen staatsburgerschap, dat uitdrukking geeft aan de directe juridische 

relatie tussen het centrale gezag en de burgers.
148

 

 Volgens Haenel moet er in bondsstaten onderscheiden worden tussen drie 

elementen: de lidstaten, de Gesammtstaat (de centrale staat) en de bondsstaat, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

145  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 193. 
146  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 193-194. 
147  Hij wijst er in dit verband o.a. op dat een dergelijke directe gezagsrelatie tussen de 

Amerikaanse confederatie en de burgers door de Articles duidelijk uitgesloten was. 

Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 196. Interessant genoeg meent hij overigens t.a.v. de 

centrale wilsvorming dat een behandelingsvoorbehoud van een Land m.b.t. de inbreng 

van zijn minister op Rijksniveau onrechtmatig is, omdat dat de geldigheid van een 

rijkswet de facto afhankelijk zou maken van de instemming van een Landdag daarmee. 

Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 785. Dat er in bondsstaten niet bij unanimiteit besloten 

wordt is volgens hem overigens niet een wezenlijk verschil t.o.v. statenbonden, omdat 

dat voor de laatste meestal ook geldt. Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 194 en p. 199-

200.  
148  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 196.  
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die de lidstaten en de centrale staat omvat.
149

 De eerste twee zijn afzonderlijke 

politieke gemeenschappen met een eigen, niet-afgeleide bevoegdhedensfeer. 

Binnen die sfeer zijn ze belast met de vervulling van de (de)centrale staatstaak, 

door middel van hun uitsluitende recht tot het eisen van gehoorzaamheid van 

hun onderdanen en het toekennen van burgerrechten aan hen.
150

 De bondsstaat, 

die hij als enige van de drie statelijkheid toekent, is een zelfstandig, derde 

element, dat de eerste twee overkoepelt en wordt gevonden in het geheel van 

beide.
151

 

 Binnen het bevoegdheidsbereik van de centrale staat zijn de lidstaten in die 

zin onderdaan, dat ze in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van die staat 

staan en diens wetten moeten naleven en uitvoeren.
152

 Daarbuiten geldt volgens 

Haenel echter dat ze in beginsel geheel zelfstandig beslissen over hun taken en 

rechts- en machtsmiddelen. Dat de centrale staat, in het concrete geval het 

Duitse Rijk, een ongelimiteerde grondwetswijzigingsprocedure kent en daardoor 

Kompetenz-Kompetenz heeft doet daaraan naar zijn mening niet af. De 

bevoegdheden van de lidstaten zijn namelijk weliswaar gelimiteerd door een 

hogere regeling, maar dat maakt hun oorsprong of aard naar zijn inzicht niet 

anders.
153

 De grondslag ervoor blijft immers eigen rechtsbron van de lidstaat en 

niet de Rijksgrondwet. 

 Dat betekent echter niet dat Haenel de lidstaten daarmee ook soeverein acht. 

Hij meent weliswaar dat er zich op één gebied zonder meer twee hoogste 

autoriteiten laten denken (als er een volkomen scheiding van taken tussen hen is) 

en dat de formele logica niet tegengeworpen kan worden aan Madison, 

Tocqueville en Waitz, maar dat is in zijn ogen het punt niet. Volgens Haenel is 

er in een bondsstaat namelijk geen sprake van het naast elkaar bestaan van twee 

hoogste autoriteiten.
154

 De eenheid die een soevereine staat veronderstelt is naar 

zijn mening slechts in abstracto terug te vinden, in de overkoepelende 

bondsstaat.
155

 Steun voor deze stelling vindt hij in het positieve recht van het 

Duitse Rijk. Aangezien dat de lidstaten nergens soevereiniteit toekent, is volgens 

hem daarmee beslist dat ze geen staten zijn. Omdat uitoefening van Kompetenz-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

149  Haenel, Studien zum Deutschen Staatsrechte, p. 63 en p. 66; Emerson, State and 

sovereignty, p. 115; Forsyth, Unions of States, p. 143. 
150  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 799-800 en Van den Houten, Bondsstaat en 

souvereiniteit, p. 26-27. 
151  Haenel, Studien zum Deutschen Staatsrechte, p. 66; Emerson, State and sovereignty, p. 

115. Vgl. Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 26-27. Zie ook Haenel, 

Deutsches Staatsrecht, p. 798 
152  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 798. 
153  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 799-800.  
154  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 802-804. 
155  Emerson, State and sovereignty, p. 115. Zie ook Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 802-

804. Ook voor Haenel is soevereiniteit overigens onlosmakelijk verbonden met 

statelijkheid, zodat ‘soevereine staat’ in zijn vocabulaire een pleonasme is. Haenel, 

Deutsches Staatsrecht, p. 203. 
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Kompetenz door het Rijk de bevoegdhedenkring van de lidstaten 

noodzakelijkerwijs raakt, en uiteindelijk zelfs zover zou kunnen gaan dat het 

Rijk zich unilateraal omvormt tot een eenheidsstaat, gaan ze dus niet echt over 

hun eigen taken en bevoegdheden en hebben ze alleen binnen de bondsstaat een 

juridische status.
156

  

 Dat de Gesammtstaat beschikt over Kompetenz-Kompetenz, betekent 

volgens Haenel evenwel niet automatisch dat zijn juridische mogelijkheden ook 

echt onbeperkt zijn. Het is volgens hem immers heel goed denkbaar dat ze 

beperkt worden door een rechtsbron die boven de Gesammtstaat staat en 

wellicht zelfs de grondslag vormt van de bondsstaat als geheel.
157

 Naar de aard 

der zaak zou die rechtsbron volgens hem een verdrag moeten zijn dat 

volkenrechtelijk van aard is, dat op niet-eenzijdig ontbindbare wijze de centrale 

staat ten opzichte van de lidstaten bindt en de lidstaten hun bestaan en een 

bepaalde rechtspositie ten opzichte van die centrale staat garandeert.
158

  

 Uiteindelijk houdt Haenel een dergelijke constructie zelf echter voor 

onmogelijk. De Kompetenz-Kompetenz van het Rijk kan volgens hem weliswaar 

door een hogere rechtsbron beperkt worden, maar zo’n verdrag is naar zijn 

inzicht uiteindelijk niet mogelijk omdat de Rijksgrondwet een gezamenlijkheid 

vooronderstelt die niet door individuele leden kan worden geconstitueerd. Hij 

meent dat de grondwet uitgaat van een geheel van aangesloten lidstaten, terwijl 

de individuele lidstaatwetten die niet kunnen construeren.
159

 Datzelfde geldt in 

zijn ogen voor de mogelijkheid van een simultaanwettelijke grondslag van het 

Duitse Rijk à la Calhoun. Ook die is onmogelijk, omdat iedere afzonderlijke 

lidstaat juridisch niet bij machte is de onderlinge verhoudingen tussen de 

verschillende lidstaten (bij wet) te regelen.
160

 Verschillende delen vormen nog 

geen geheel en omdat de bondsstaat gezamenlijke organen heeft en de 

verhoudingen tussen de verschillende lidstaten deels regelt, zo lijkt Haenels 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

156  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 771 en p. 798-805 en Emerson, State and sovereignty, 

p. 117.  
157  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 776.  
158  Dat zou een ontwikkeling ten opzichte Madisons en Waitz’ theorie zijn, aangezien er dan 

een bron te vinden zou zijn die zou bepalen hoe de soevereine bevoegdheden tussen de 

verschillende hoogste autoriteiten verdeeld worden. Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 

776-777. 
159  De door Seydel verdedigde opvatting dat de bevoegdheden van het centrale gezag 

(slechts) door middel van een verdrag gewijzigd kunnen worden, is volgens Haenel 

daarmee onjuist. Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 778-779. Zie ook Haenel, Studien 

zum Deutschen Staatsrechte, p. 76 e.v. Zie verder Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen 

Reiches, p. 22.  
160  Haenel, Studien zum Deutschen Staatsrechte, p. 76. Met ‘simultaanwettelijke grondslag’ 

wordt hier bedoeld dat de grondslag van de bondsstaat erin gelegen zou zijn dat alle 

lidstaten (voor zichzelf) dezelfde wet aannemen, waarin zij o.a. bevoegdheden aan de 

bond overdragen. 
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redenering te zijn, is zo’n geheel voor de juridische grondslag van een 

bondsstaat onontbeerlijk. 

 Over de exacte verhouding tussen de Gesammtstaat en de bondsstaat is 

Haenel uiteindelijk echter minder helder. Misschien is zijn punt vooral dat de 

soevereiniteit in een bondsstaat een abstractie is, die beide overheden 

bijeenhoudt. Dat hij dus Madisons en Waitz’ theorie aanvult door boven beide 

overheden een abstract derde overheidsniveau te plaatsen dat in theorie 

beslissingen neemt over de verticale bevoegdheidsverdeling. Hij laat echter, als 

het erop aankomt, de Gesammtstaat en de bondsstaat samenvallen. Hij meent 

namelijk dat de centrale staat voor alle praktische doeleinden, en steeds wanneer 

de bondsstaat de eenheid van de bond moet handhaven, moet optreden als 

bondsstaat.
161

 Emerson merkt dan ook op dat hij het concept van de bondsstaat 

tegenover de centrale staat wel in abstracto ontwikkeld heeft, maar niet 

diepgaand toegepast of uitgewerkt heeft, aangezien hij uiteindelijk geen 

onderscheid tussen Gesammtstaat en bondsstaat maakt.
162

 

 Hoewel Haenels bondsstaatbegrip daarmee weliswaar op conceptueel 

niveau uit drie leden of elementen bestaat, blijft het de vraag of er bij 

concretisering ervan ook wel echt drie elementen overblijven. Als de bondsstaat 

immers niets meer en niets minder is dan een trefwoord waarmee men het 

abstracte geheel van lidstaten en centrale staat pleegt aan te duiden, zonder dat 

daarmee gedoeld wordt op enig orgaan, persoon of enige bevoegdheid, is het 

maar zeer de vraag of we daarmee ook daadwerkelijk iets opgeschoten zijn ten 

opzichte van Madison of Waitz. Hij heeft dan weliswaar een model ontwikkeld 

dat theoretisch denkbaar zou zijn, maar vooral ook een model dat nergens in de 

wereld terug te vinden is. Voor een fenomenologische beschouwing zou dat een 

magere vangst zijn. 

 Volgens Van den Houten ziet Haenel de soevereiniteit in de bondsstaat niet 

zozeer als verdeeld tussen lidstaten en centrale staat, maar eerder als 

gezamenlijk kenmerk van hen beide.
163

 Daarmee is weliswaar de eenheid van 

het concept behouden en is de mogelijkheid van de verdeling van bevoegdheden 

verklaard, maar is uiteindelijk het probleem vooral opgeschoven. Als er immers 

in concreto geen grootheid of orgaan de bevoegdheidsverdeling kan vaststellen, 

dan berust de soevereiniteit uiteindelijk dus ofwel nergens, ofwel bij de 

‘samengestelde organisatie’ van centrale staat en lidstaten. Hoe dan ook lijkt de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

161  Toegepast op het Duitse Rijk stelt Haenel dan ook dat het woord ‘Rijk’ twee 

betekenissen heeft, namelijk de statelijke organisatie tegenover de centrale organisatie en 

de samenstelling van beide als een ‘einheitlichen Gesamterscheinung’. Haenel, 

Deutsches Staatsrecht, p. 804-805. Anders gezegd: ten einde de lidstaten binnen hun 

bevoegdhedensfeer te houden, staat boven hen de Gesammtstaat, die ‘nicht etwas von 

dem Bundesstaat Verschiedenes, sondern der Bundesstaat selbst [ist].’ Haenel, Studien 

zum Deutschen Staatsrechte, p. 66. Zie ook Emerson, State and sovereignty, p. 115-116 

en Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 26-27 en p. 29. 
162  Emerson, State and sovereignty, p. 115. 
163  Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 26. 
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soeverein bij Haenel niet echt soeverein in de rechtsorde te zijn. Hij stelt immers 

wel dat in bondsstaten het volk en de lidstaten bijdragen aan de statelijke 

wilsvorming, maar legt ergens anders uit dat verschillende delen niet de voor 

soevereiniteit vereiste eenheid kunnen vormen. Bovendien lijkt het er niet op dat 

de soevereine gezamenlijkheid bij Haenel daadwerkelijk tot handelen kan 

worden gebracht. Daarmee lijkt hij slechts in zeer abstracte zin theoretische 

winst te boeken. Bij hem bestaat er tussen de centrale staat en de lidstaten 

immers wel een ‘samen’, maar een handelingsbekwame eenheid is dat niet. 

 

4.4 Zorn: Webster geradicaliseerd 

Haenel is zeker niet de enige in het Duitse debat die aansluit bij de Kompetenz-

Kompetenz van het Rijk om de soevereiniteit van de lidstaten te ontkennen. Die 

positie lijkt na Seydel zelfs vrij snel de heersende leer te zijn geworden. Op een 

enkeling als Haenel of Gierke na duidden de meeste schrijvers de bondsstaat 

vervolgens in sterk unitaire termen, waarbij vooral de vraag naar de statelijkheid 

van de lidstaten veel aandacht kreeg.
164

 De meest uitgesproken variant van deze 

denkrichting is onder andere terug te vinden bij Philipp Zorn (1850-1928). Hij 

ziet in de bondsstaat zelfs überhaupt niet een wezenlijk ander staatstype dan in 

de eenheidsstaat en lijkt te menen dat het onderscheid tussen beide slechts 

gradueel is.
165

 Federalisme heeft bij hem geen betrekking meer op de staatsvorm 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

164  Er zijn zeer veel verschillende ideeën geweest over wat de lidstaten tot staat maakt als zij 

niet soeverein waren, zonder dat daar overigens overeenstemming over lijkt te zijn 

bereikt. Zie voor een zeer uitgebreide lijst van ideeën over wat niet-soevereine staten tot 

staat maakt Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 205-206. Zie voor Haenels (negatieve) 

opvatting daarover p. 800. Vgl. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 50 en 

Emerson, State and sovereignty, p. 102-103 en p. 106. Nagenoeg ieder gewenst criterium 

kon verdedigd worden als kenmerkende eigenschap van de niet-soevereine staat, zolang 

de definitie vergelijkbare rechten van andere territoriale lichamen uitsloot. Twee relatief 

exotische varianten zijn dat de lidstaten statelijke rechten uitoefenen zonder 

gecontroleerd te worden (Jellinek) en dat ze nationale en niet louter lokale doelen 

nastreven (Rosin). Emerson stelt dan ook: ‘Historical and common-sense explanations 

having been discarded as having no necessary bearing on those of jurisprudence, the 

juristic imagination was free to clothe the given facts in such mystery of legal form as 

might be desired.’ Emerson, State and sovereignty, p. 112.  
165  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 50-54. Vergelijkbare denkbeelden 

worden aangetroffen bij o.m. Borel, Le Fur en de enige Nederlandse deelnemer aan het 

negentiende-eeuwse Duitse debat, Bake. Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 205 en Van 

den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 47. Zie voor de opvattingen van de laatste 

Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 47 e.v. en C. Bake, Beschouwingen 

over den statenband en den bondsstaat (diss. Amsterdam UvA), Amsterdam: Metzler & 

Basting 1881. 
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van verschillende staatstypen, maar gaat over de verschillende organisatiewijzen 

van staten.
166

 

 Dat de discussie over bondsstaat en soevereiniteit steeds tot de conclusie 

leidt dat een bepaalde staatsrechtelijke constructie simpelweg wel of niet een 

staat is, betekent volgens Zorn niet dat de categorie ‘bondsstaat’ afgeschaft moet 

worden. De term is volgens hem namelijk wel degelijk geschikt om bepaalde 

staatsrechtelijke constructies te duiden.
167

 Het verschil tussen een bondsstaat en 

een eenheidsstaat schuilt er volgens hem in dat het centrale gezag in de 

bondsstaat, anders dan in de eenheidsstaat, niet de gehele staatstaak uitvoert 

maar een belangrijk deel daarvan door onthouding aan de lidstaten laat. 

Bijzonder zou bovendien zijn dat de staatsburgers ten aanzien van het deel van 

de staatstaak dat de lidstaten nog zelfstandig uitvoeren, te beschouwen zijn als 

onderdaan van de lidstaten en deze tot trouw en gehoorzaamheid verplicht 

zijn.
168

 De organisatiewijze van een bondsstaat zou daarmee significant afwijken 

van die van een eenheidsstaat. 

 Meer van belang is volgens Zorn het verschil tussen de statenbond en de 

bondsstaat. Hij somt vijf wezenlijke verschillen tussen beide op: de bondsstaat is 

een staat en een statenbond niet; hij heeft als zodanig rechtspersoonlijkheid 

terwijl de tweede een vereniging van rechtspersonen is; hij is een rechtssubject 

terwijl de tweede een rechtsbetrekking is; hij legt de soevereiniteit bij het 

centrale gezag terwijl in statenbonden de lidstaten soeverein zijn; en hij heeft 

noodzakelijkerwijs een (grond)wet als grondslag terwijl statenbonden per 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

166  Volgens Zorn onderscheidt een bondsstaat zich niet principieel van een eenheidsstaat, 

maar vooral qua organisatiewijze. Een bepaalde entiteit is daarmee, net als bij Seydel en 

Haenel, dus wel of niet een staat zonder dat er een tussencategorie bestaat. Zorn, Das 

Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 50-54, Van den Houten, Bondsstaat en 

souvereiniteit, p. 47 en Emerson, State and sovereignty, p. 112-113. Voor de Kompetenz-

Kompetenz als de indicator voor soevereiniteit bij Zorn, zie Zorn, Das Staatsrecht des 

Deutschen Reiches, p. 54 en p. 57. Vgl. Emerson, State and sovereignty, p. 112. 

Soevereiniteit kan volgens Zorn niet gedeeld worden omdat er dan ofwel geen hoogste 

gezag voorhanden is, ofwel twee hoogste gezagsbronnen zijn, zonder dat er in het geval 

van collisie tussen hen definitief besloten zou kunnen worden. Zorn, Das Staatsrecht des 

Deutschen Reiches, p. 47-48. 
167  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 50. Zie ook Emerson, State and 

sovereignty, p. 112-113. 
168  Van den Houten stelt onterecht dat Zorn het verschil tussen bondsstaat en eenheidsstaat 

daarin ziet dat in bondsstaten de lidstaten deelhebben aan de wilsvorming van de centrale 

staat. Zorn meent weliswaar dat dat het geval is, maar stelt zelf niet dat hij dat het 

onderscheidende criterium vindt. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 61 en 

Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 47. 
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definitie gebaseerd zijn op een verdrag.
169

 Kort samengevat is de bondsstaat 

volgens Zorn dus een staat, en is de statenbond een vereniging van staten.
170

 

 Met de verdragsrechtelijke aard van de statenbond is in zijn ogen ook 

gegeven dat intern het verdragsrecht van toepassing is.
171

 Ook al is het 

confederatieverdrag voor eeuwig afgesloten of is het onontbindbaar verklaard, 

schending van verdragsverplichting rechtvaardigt volgens hem principieel en 

ontegenzeggelijk de ontbinding van het verdrag door de andere leden. De 

lidstaten blijven dus ten volle soeverein en beperken slechts vrijwillig de 

uitoefening ervan ten gunste van het centrale gezag, dat de gedelegeerde 

bevoegdheden dan voortaan namens hen zal uitoefenen.
172

 Wezenlijk kent de 

statenbond volgens Zorn dus geen eenheid, terwijl die nu juist kenmerkend is 

voor (bonds- en eenheids)staten. 

 Omdat bondsstaten wel een principiële eenheid kennen zou de uitvaardiger 

van de federale grondwet ook een eenheid moeten zijn. De bondsstaat kan 

volgens Zorn dus geen ‘simultaanwettelijke’ grondslag hebben. Als alle lidstaten 

zichzelf immers dezelfde (grond)wet zouden geven, zou bijvoorbeeld een 

Saksische wet moeten bepalen dat de koning van Pruisen het opperbevel over 

Mecklenburgse troepen zal voeren, terwijl Saksen daarover simpelweg geen 

zeggenschap zou hebben.
173

 Juridische eenheid kan volgens Zorn niet worden 

gecreëerd door soevereine veelheid, omdat op een handeling van verschillende 

soevereinen naar de aard der zaak het verdragsrecht van toepassing is. 

 Als de oprichting van een bondsstaat vooraf wordt gegaan door een verdrag 

is dat volgens hem slechts rechtsgeldig totdat de bondsstaat ontstaat. Dergelijke 

verdragen hebben vaak de strekking dat de toekomstige lidstaten hun 

soevereiniteit willen opgeven ten gunste van een nieuw te constitueren centraal 

gezag, als zij van dat gezag een groot deel van de soevereiniteitsrechten ter 

uitoefening terugontvangen. Noodzakelijk is zo’n verdrag volgens hem niet 

omdat het juridische ontstaan van het nieuwe centrale gezag iets feitelijks is, dat 

niet door het recht beheerst wordt.
174

 Dit type verdrag dat voorafgaat aan de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

169  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 50-51. Zie Emerson, State and 

sovereignty, p. 112. 
170  Verdere onderverdeling leidt volgens Zorn enkel tot verwarring. De in zijn tijd ook 

bijvoorbeeld wel gebruikte categorieën alliantie, personele unie en statenstaat zijn 

volgens hem in dit debat dan ook waardeloos. Een alliantie is volgens hem een 

statenbond, een personele unie een staatsrechtelijk irrelevante samenval van meerdere 

geheel gescheiden staten onder één persoon en een statenstaat een bondsstaat. Zorn, Das 

Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 50 en p. 67-68. 
171  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 51-54. 
172  Statenbonden hebben volgens Zorn dus, in tegenstelling tot bondsstaten, slechts afgeleide 

bevoegdheden. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 51-54. 
173  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 22 
174  De vrij uitgebreide procedures die voorafgingen aan de vestiging van de Noord-Duitse 

Bond en het Duitse Rijk hielden volgens hem dan ook niet de juridische oprichting van 

die nieuwe bondsstaten in. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 23-24, p. 32-
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oprichting van de bondsstaat heeft wellicht rechtskracht, maar heeft dat na de 

oprichting niet meer omdat het dan is vervuld en slechts nog van 

rechtshistorische waarde is.
175

  

 De juridische grondslag van de bondsstaat is volgens Zorn de 

bondsgrondwet. Hij lijkt een zeer strikte perspectiefscheiding aan te brengen 

tussen de momenten voor en na de oprichting van de bondsstaat. Ervoor zijn de 

verdragen tot oprichting van een bondsstaat net zo rechtsgeldig als ieder ander 

verdrag, erna zijn ze vervuld en dus slechts nog van feitelijke waarde. Heel 

precies aangeduid lijkt de grondslag van het bondsgezag bij Zorn zelfs het 

bondsgezag zelf te zijn. Het nieuwe gezag heeft zich volgens hem weliswaar 

geconstitueerd op basis van de nieuwe grondwet, maar iedere grondwet 

veronderstelt een gezag dat hem kan uitvaardigen.
176

 Aangezien grondwetten 

volgens hem een geoctrooieerde zelfbeperking van het gezag zijn, moet dat 

gezag wel voorafgegaan zijn aan de uitvaardiging van het document.
177

 

 De bondsgrondwet is volgens Zorn dus, zoals alle grondwetten volgens 

hem, geoctrooieerd door het centrale gezag en houdt niet de vestiging van dat 

gezag in. In plaats daarvan is het de wet waarbij het centrale gezag zich 

vrijwillig beperkt. Dit is volgens hem het enige alternatief dat de wettelijke basis 

van de bondsgrondwet kan ‘redden’ van het door onder andere Seydel 

verdedigde alternatief, namelijk dat de bondsgrondwet een verdrag is waarop het 

verdragsrecht ten volle van toepassing is.
178

 Deze redenering is vrij radicaal, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

36 en p. 52 en Emerson, State and sovereignty, p. 112. Zie echter ook (inconsistent) 

Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 66-67, waar hij de sluiting van een 

voorbereidend verdrag tussen neus en lippen door wel noodzakelijk vindt. 
175  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 23-24, p. 37 en p. 54. Het verdragsrecht 

kan volgens Zorn binnen de bondsstaat überhaupt niet van toepassing zijn, zodat van 

opheffing van het bondsverdrag of uittreding of uitstoting van een lidstaat, evenals het 

onderling door bond en/of lidstaten sluiten van verdragen geen sprake kan zijn. Sterker 

nog, zelfs van toetreding kan in juridische zin volgens Zorn geen sprake zijn: iedere 

feitelijke toetreding brengt in juridische zin de oprichting van een nieuw centraal gezag 

met zich, waarvoor de ‘procedure’ voor de vorming van een bondsstaat steeds opnieuw 

geldt. Uiteraard handelt de reeds bestaande bondsstaat daarbij als geheel en hebben de 

lidstaten als zodanig daarmee niks te maken. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen 

Reiches, p. 53-54, p. 65-66 en p. 88. 
176  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 25-26. 
177  Begripsmatig kan het volgens hem niet anders zijn dan dat eerst het staatsgezag zich 

vestigt en dat er daarna pas van beperkingen daarop sprake kan zijn. Zorn, Das 

Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 26. Onbegrijpelijk is dan ook dat hij m.b.t. het 

Duitse Rijk opmerkt dat de Rijksgrondwet per 1 januari 1871 t.a.v. Beieren onder 

voorbehoud van nog door Beieren te geven goedkeuring in werking trad en dat het Rijk 

‘zu ihrem ausschließlichen rechtlichen Entstehungsgrund ein Gesetz und zwar ein 

Reichsgesetz (nl. de Rijksgrondwet)’ heeft. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen 

Reiches, p. 36-37. 
178  Eén van de blijkbaar door Zorn verafschuwde consequenties van een verdragsrechtelijke 

basis van het bondsverdrag is dat de bond op legale wijze ontbonden kan worden door 

een nieuw verdrag. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 26-27. 
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aangezien die de vestiging van de centrale soeverein tot een feit maakt waaraan 

juridische consequenties worden verbonden. Onbegrijpelijk is zij evenwel niet, 

aangezien er nu eenmaal geen juridische procedure bestaat voor de vestiging van 

een soeverein. De in Zorns tijd populaire notie van staatssoevereiniteit gaat 

bijvoorbeeld uit van de ‘zijnde staat’, die vrijwillig zijn gezag beperkt. Hoe dan 

ook meent hij dat de door hem behandelde grondwet van het Duitse Rijk naar 

vorm noch inhoud een verdrag is.
179

 De overgang van statenbond naar 

bondsstaat valt bij hem juridisch dus slechts te duiden met de notie dat de 

nieuwe soeverein het unitaire gezag aan zich trekt.
180

 

 Dat de lidstaten in een bondsstaat altijd over een bepaald 

bevoegdheidsterrein autonomie hebben betekent volgens Zorn bepaald niet dat 

ze daarover soeverein zijn. Waar het centrale gezag slechts hoofdlijnen vaststelt 

en de uitwerking daarvan aan de lidstaten overlaat is dat logisch. Op die 

beleidsterreinen moeten zij immers volgens velen als onderdaan van de 

bondsstaat worden gezien.
181

 Ook op de terreinen die het centrale gezag (nog) 

niet aan zich heeft getrokken heeft, zijn de lidstaten volgens hem evenwel niet 

soeverein. Hoewel zij op deze terreinen zelfstandig recht uitvaardigen en 

burgers als rechtstreekse onderdanen hebben, zouden de bevoegdheden in 

kwestie namelijk als van het centrale gezag afgeleid moeten worden beschouwd. 

De reden hiervoor zou zijn dat ze die bevoegdheden slechts hebben omdat het 

centrale gezag zich, vrijwillig, ten gunste van hen heeft beperkt in de uitoefening 

van zijn soevereiniteit.
182

 De lidstaten zouden die autonomie dus hooguit bij de 

gratie van het centrale gezag kunnen hebben, zodat hun bevoegdheden 

uiteindelijk van het centrale gezag afgeleid zijn. Volgens Zorn zijn niet alleen de 

lidstaten, maar zelfs ook hun organen direct en ieder voor zich gehouden het 

centrale gezag te gehoorzamen.
183

 Dat gezag kan volgens hem immers steeds bij 

of krachtens wet over zijn onderdanen beschikken, welke categorie zowel de 

staatsburgers als de lidstaten omvat. 

 Slechts het centrale gezag is bij Zorn dus soeverein. Dit centrale gezag is 

volgens hem evenwel noodzakelijkerwijs een fictie, aangezien het de staat als 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

179  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 31. 
180  ‘[J]uristisch kommt von da ab nur mehr das von der Centralgewalt gegebene Gesetz (im 

weitesten Sinne des Wortes) in Betracht.’ Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 

p. 52-53. Zie ook p. 23-26, p. 36 en p. 62-63. 
181  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 76-77. 
182  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 52, p. 55 en p. 78. Vgl. Emerson, State 

and sovereignty, p. 112. 
183  De verhouding tussen het centrale gezag en de lidstaten zoals Zorn die ziet, lijkt dus meer 

op die tussen de staat en de decentrale overheden in een eenheidsstaat dan tussen 

juridisch bindend internationaalrechtelijk gezag en de daaronder geplaatste (lid)staten. 

Bondsrecht heeft volgens Zorn dan ook geen omzetting in Landsrecht nodig, terwijl het 

centrale gezag de lidstaten wel te allen tijde met de uitvoering en/of nadere invulling 

daarvan kan belasten. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 5, p. 60-61, p. 88 

en p. 98. 
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rechtspersoon is die soeverein is en niet zijn organen. De organen van de staat 

zijn naar zijn mening belast met de uitoefening van de soevereiniteit.
184

 De wil 

van de staat, die volgens hem per definitie gericht is op herrschen, dat wil 

zeggen het uitoefenen van zijn soevereiniteitsrechten, moet immers concreet 

worden vormgegeven.
185

 Het orgaan dat hiermee belast is lijkt wellicht 

soeverein te zijn, maar is dat niet, aangezien het in zijn visie slechts de ‘drager’ 

van de soevereiniteit is.
186

 

 Het orgaan in kwestie kan volgens Zorn op tweeërlei wijze ingevuld 

worden: naar monarchaal staatsrecht is de vorst de drager van de soevereiniteit, 

terwijl het volk dat is naar republikeins staatsrecht.
187

 Een republikeinse of, naar 

moderne bewoordingen, democratische bondsstaat is volgens hem 

gemakkelijker te construeren dan een monarchale omdat verschillende volkeren 

gemakkelijker samengevoegd kunnen worden tot één geheel dan verschillende 

vorsten.
188

 De op vorstendommen gebaseerde bondsstaat is in zijn ogen niet 

monarchaal, maar pleonarchaal georganiseerd. De drager van de soevereiniteit 

is in zo’n staat volgens hem de juridische eenheid van de verbonden 

staatshoofden, die voorheen dragers van de soevereiniteit van de lidstaten 

waren.
189

  

 Om het nog ingewikkelder te maken is een mengvorm tussen een 

pleonarchale en een democratische bondsstaat ook mogelijk, hoewel die volgens 

Zorn als een anomalie moet worden beschouwd.
190

 Het Duitse Rijk kent 22 

vorsten en 3 volkeren die gezamenlijk de drager van de Rijkssoevereiniteit zijn 

en die dus samen, als Zorn consequent is, als een juridische eenheid moet 

worden beschouwd. Dat betekent echter ook dat ze als eenheid zouden moeten 

handelen hetgeen onmogelijk lijkt. Dat is het in zijn ogen echter niet omdat hij 

de Bondsraad ziet als ‘representant van die publiekrechtelijke corporatie, die de 

drager van de Rijkssoevereiniteit is’.
191

  

 Het verschil tussen de twee regeringsvormen lost zich volgens hem 

‘harmonieus’ op in de Bondsraad, die bestaat uit representanten van de 

verschillende voormalige soevereinen, die aan strikte instructies van die laatste 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

184  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 46 en p. 61. 
185  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 46 en p. 61-62. 
186  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 61-62. Vgl. Emerson, State and 

sovereignty, p. 113. Wellicht is een vergelijking met het privaatrecht hier dienstig: het 

bestuur van een rechtspersoon als een bv of een stichting vormt immers ook de ‘wil’ van 

die rechtspersoon en handelt dus als ware zij de rechtspersoon zelf, zonder dat het zelf de 

rechtspersoon is. Er is in feite sprake van handelen namens, terwijl er meestal wordt 

gesproken van handelen door. 
187  Zorn 18 Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches 80, p. 62. 
188  Volgens Zorn is de drager van de soevereiniteit in de Verenigde Staten (en Zwitserland) 

dan ook het gezamenlijke volk. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 62. 
189  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 62-63. 
190  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 63-64. 
191  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 64. 
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zijn gebonden.
192

 De staatswil wordt volgens Zorn dus uiteindelijk door de 

drager van de soevereiniteit vastgesteld. Die zou bestaan uit de juridische 

eenheid van de verschillende in de bondsstaat verenigde voormalige soevereinen 

en zou handelen door middel van een orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers 

van die voormalige soevereinen die, ieder voor zich, aan de strikte instructies 

van hun eigen voormalige soeverein zijn gebonden.
193

 Zorn wringt zich dus in 

allerlei nogal abstracte bochten om de soevereiniteit over de rechtsorde in 

overeenstemming te laten zijn met de soevereiniteit in de rechtsorde. Beide zijn 

de nationale eenheid, hoewel die op curieuze wijze tot uitdrukking komt. 

 Zorns constructie voor statelijke wilsvorming is evenwel niet alleen curieus, 

maar wellicht zelfs uiteindelijk inconsistent. Dat de soeverein handelt door 

middel van 25 voormalige soevereinen, die er allemaal eerder voor hun eigen 

lidstaten lijken te zitten dan voor het nationale algemeen belang, doet immers 

afbreuk aan het unitaire karakter van de soevereiniteit. Dat wordt bovendien 

versterkt doordat Zorn het orgaan dat wel namens een nationale eenheid handelt, 

namelijk de Rijksdag, ziet als vrijwillige zelfbeperking door de soeverein en 

juist niet als uitoefening van soevereiniteit.
194

 Van de conceptuele 

ondeelbaarheid en eenheid van de soevereiniteit lijkt in deze constructie 

daardoor uiteindelijk niet veel over te blijven. 

 Wellicht is dat echter minder te wijten aan Zorns juridische 

redeneervermogen dan aan het Duitse Rijk, dat voor hem immers model lijkt te 

staan bij de vorming van zijn bondsstaatbegrip. Vanuit het vertrekpunt dat het 

Rijk soeverein is wegens zijn Kompetenz-Kompetenz, is het immers begrijpelijk 

dat hij enigszins in de problemen komt door de positie van de vorsten, zoals dat 

ook geldt ten aanzien van de ogenschijnlijk verdragsrechtelijke basis van dat 

Rijk. Misschien is het zelfs wel zijn juridische redeneervermogen dat hem parten 

speelt, omdat hij daardoor in staat is een theorie te ontwerpen die nagenoeg 

consistent is, maar erg weinig met de politiek-historische achtergrond van het 

gebruikte model van doen lijkt te hebben. 

 Wat daarvan ook zij, vanuit het concept soevereiniteit gedacht lijkt het 

inderdaad, zoals bij Zorn blijkt, een moeilijke stap te zijn van een verdrag naar 

een constitutie. Als de samenstellende delen immers soeverein zijn, dan kunnen 

ze onder het verdrag uit, in welk geval de bondsstaat een statenbond is. De 

oplossing dat het nieuwe gezag, de nieuwe soeverein dus, zich in juridische zin 

construeert zonder dat daarvoor de juridische medewerking van de oude 

soevereinen nodig is, lijkt dan ook juist te zijn, zij het dat er van het vormen van 

een gezamenlijke soeverein in strikte zin dan geen sprake is. Eerder is het zo dat 

de nieuwe soeverein het gezag juridisch gezien aan zich trekt en soeverein blijkt 

te zijn doordat hij dat gezag uitoefent, zoals Zorn in essentie lijkt te betogen. Dat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

192  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 64. 
193  Korter gezegd: de wil van de soevereine staat wordt (middels vertegenwoordiging) 

gevormd door de gezamenlijkheid van vorsten en (representanten van) volkeren. 
194  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 25, p. 39 en p. 48. 
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daarmee de band met de politiek-historische achtergrond juridisch wordt 

doorgesneden lijkt op de koop toegenomen te moeten worden.  

 Waarin bondsstaten zich bij Zorn precies onderscheiden van eenheidsstaten 

is moeilijk vast te stellen. Zeker is dat hij meent dat dit onderscheid in de 

organisatiewijze van de staat schuilt. Dat het verschil zou zijn dat het centrale 

gezag in een bondsstaat slechts een deel van de staatstaak op zich zou nemen, 

terwijl dat in eenheidsstaten niet het geval zou zijn overtuigt niet. In 

gedecentraliseerde eenheidsstaten is dit immers ook het geval. Blijven over het 

lidstaatburgerschap en de politieke organisatie van de staat. 

 Het is zonder meer waar dat provincies en gemeenten in eenheidsstaten 

doorgaans geen eigen burgerschap hebben. Dit lijkt echter niet een wezenlijk 

kenmerk te zijn, aangezien het wezenlijke kenmerk van burgerschap dat hier 

relevant is, niets meer en niets minder lijkt te zijn dan dat er een rechtstreekse 

juridische band tussen de burgers en het gezag bestaat. Aangezien Zorn de 

soevereiniteit van de lidstaten stellig ontkent kan het burgerschap van de 

lidstaten juist bij hem geen wezenlijk andere inhoud hebben dan het constitueren 

van een rechtstreekse rechtsbetrekking tussen de staten en ‘hun’ burgers. Is dit 

waar, dan lijkt er bij hem niet echt sprake te zijn van een statelijk burgerschap, 

omdat burgerschap in dit opzicht wezenlijk de uitdrukking vormt van het 

lidmaatschap van een eigen politieke gemeenschap. Zorn lijkt het bestaan van 

een dergelijke gemeenschap op statelijk niveau juist te ontkennen. 

 Wat de politieke organisatie van de bondsstaat betreft ligt het iets 

ingewikkelder. Zorn houdt namelijk structureel vast aan de nationale eenheid 

van de soeverein en meent dat die eenheid gerepresenteerd moet worden. Net als 

Webster meent hij dus dat het nationale gezag soeverein is en dat het gezag van 

de lidstaten daarvoor moet wijken. Zo beschouwd zou de organisatiewijze van 

het nationale parlement bij Zorn dus niet beïnvloed worden door de federale 

opbouw van de staat. Hooguit is het bevoegdhedenbereik van dat parlement 

smaller. Aangezien hij verder niet uitlegt of men ook in zo’n staat een bondsraad 

of iets dergelijks moet hebben, kan er op dit punt van hem niets meer geleerd 

worden. 

 Wat de monarchale of pleonarchale bondsstaat betreft lijkt Zorn vooral last 

te hebben van de concrete vormgeving van het Duitse Rijk. De ingewikkelde 

constructie die hij bedenkt om de soevereine eenheid te behouden lijkt immers 

vooral ingegeven te zijn door het positieve recht van dat Rijk. Onduidelijk blijft 

daarbij wat pleonarchie meer is dan een aristocratie met bijzonder weinig 

aristocraten.
195

 Bedacht zou kunnen worden dat de nationale wilsvorming net als 

bij Rousseau opgebouwd moet zijn uit deelstatelijke wilsvorming. Dit lijkt 

evenwel een doorbreking van de nationale eenheid te zijn, terwijl Zorn zo’n 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

195  Het lemma pleonarchie wordt door Meyers großes Konversations-Lexikon vertaald met 

Ausartung der Aristokratie, vrij vertaald: ontaarding van aristocratie. Meyers großes 

Konversations-Lexikon, ein Nachschlagwerk des Allgemeinen Willens, Leipzig en 

Wenen: Bibliographisches Institut 1907.  
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doorbreking juist afwijst. Als hem dat immers voor ogen had gestaan, had hij 

een dergelijke constructies ook voor democratische bondsstaten moeten 

voorschrijven. De pleonarchie kan hier dus het beste verder worden genegeerd, 

aangezien die vooral een gelegenheidsconstructie lijkt te zijn. 

 

4.5 Beschouwing van het Duitse debat 

In 1892 vat Haenel het Duitse debat samen in drie stromingen. De opvatting van 

Waitz is volgens hem vooral maatgevend voor de oprichting van de Noord-

Duitse Bond, en heeft sinds die tijd nog slechts enkele aanhangers.
196

 Daar 

tegenover staan diegenen die de statelijkheid (en daarmee vooral ook de 

soevereiniteit) van de delen ontkennen en in de bondsstaat dus in wezen een 

eenheidsstaat zien.
197

 Daar tussenin bevindt zich naar Haenels inzicht een 

stroming die zich vooral concentreert op de niet-soevereine staat als wezenlijk 

ander juridisch construct dan de zelfbesturende eenheden van een 

eenheidsstaat.
198

 Louis le Fur (1870-1943) komt in 1902 tot vergelijkbare 

inzichten. Waar Zorn in 1884 nog meende dat er in het federalismedebat net 

zoveel standpunten als schrijvers te ontdekken waren, zo stelt hij, is dat ‘thans’ 

anders.  

 Een aantal zaken, waaronder de vraag naar de (on)deelbaarheid van 

soevereiniteit is volgens hem uitgekristalliseerd.
199

 Waar men eerder nog 

aannam dat soevereiniteit gedeeld kon worden tussen de lidstaten en het centrale 

gezag, is volgens hem ‘inmiddels’ algemeen erkend dat die opvatting onjuist is 

en berust op de verwisseling van soevereiniteit met zelfbestuur.
200

 De algemene 

conclusie van bijna alle deelnemers aan het Duitse debat is dat het centrum van 

de bondsstaat soeverein is en dat de lidstaten dat niet zijn. Een entiteit waarvan 

de lidstaten soeverein zijn zou daarmee noodzakelijkerwijs een statenbond zijn, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

196  Haenel plaatst bijvoorbeeld Westerkamp in het kamp van Waitz. Haenel, Deutsches 

Staatsrecht, p. 204. Emerson concludeert dat Waitz het Duitse politieke denken vooral 

domineerde zolang federalisme nog een speculatief probleem was. Emerson, State and 

sovereignty, p. 94. 
197  Haenel noemt hierbij Zorn, Bake en Borel. Het verschil tussen bondsstaat en 

eenheidsstaat is volgens hen dat de leden deelnemen aan de wilsvorming van de 

bondsstaat en een constitutioneel gegarandeerde autonomie hebben. Een wezenlijk 

verschil is dat volgens hen echter niet. Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 205. 
198  Het grootste deel van de schrijvers behoort volgens Haenel tot deze categorie. Namen die 

hij hier noemt zijn o.a. Jellinek en Rosin. Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 205. 
199  L. le Fur/P. Posener, Bundesstaat und Statenbund in geschichtliche Entwicklung (État 

fedéral et conféderation d’États 1896, vertaald door P. Posener), Breslau: J.U. Kern’s 

Verlag 1902), p. 2-3. 
200  Een andere, voor dit hoofdstuk minder relevante, gemeenplaats is volgens Le Fur dat 

soevereiniteit geen noodzakelijk attribuut van de staat is en dat er dus ook niet-soevereine 

staten bestaan. Le Fur/Posener, Bundesstaat und Staatenbund, p. 3. 
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terwijl een bondsstaat in essentie een federaal georganiseerde eenheidsstaat zou 

zijn. Madison zou er, met andere woorden, ongelijk in hebben gehad dat een 

bondsstaat wezenlijk een mengvorm van de statenbond en de eenheidsstaat is, 

terwijl Calhouns en Seydels dichotome verdeling tussen staten en niet-staten 

slechts genuanceerd zou moeten worden tot een verdeling tussen soevereine 

staten en niet-soevereine staten. Federalisme is in het negentiende-eeuwse 

Duitse debat dus vooral unitair federalisme. Wie het predicaat ‘staat’ niet zo 

belangrijk vindt, zou bovenal tot de conclusie moeten komen dat er geen 

werkelijke tussenvorm bestaat tussen de statenbond en de eenheidsstaat, omdat 

de soevereiniteit nu eenmaal niet gedeeld kan worden. 

 Ook als de soevereiniteit evenwel niet gedeeld kan worden, zijn er echter 

vraagtekens te plaatsen bij enkele negentiende-eeuwse Duitse conclusies. Zo 

valt te betwijfelen hoe overtuigend de conclusie is dat Kompetenz-Kompetenz 

het criterium voor soevereiniteit is. De Duitse focus op de soevereiniteit van de 

staat lijkt het debat uiteindelijk parten te spelen. Het brengt onder meer Zorn er 

bijvoorbeeld toe te menen dat de staat noodzakelijkerwijze voorafgaat aan de 

constitutie, terwijl dat document principieel vooral beperkingen aanbrengt op in 

beginsel onbeperkte staatsmacht.  

 Vanuit de idee van volkssoevereiniteit gezien is dit een vreemde conclusie 

omdat bevoegdheden per definitie pas door attributie ontstaan. Waar 

Kompetenz-Kompetenz ziet op een door het recht geordende bevoegdheid (tot 

federale grondwetswijziging), vindt de schepping van de rechtsorde door het 

volk metajuridisch plaats, buiten elke door het recht gereguleerde procedure 

om.
201

 Juist daarom ook zou Zorn er wel eens gelijk in kunnen hebben dat een 

bondsstaat wezenlijk een federaal georganiseerde eenheidsstaat is. Wezenlijk is 

hij een eenheid omdat hij gebaseerd is op één soeverein gezag, terwijl hij 

zodanig georganiseerd is dat zowel de decentrale volkeren als het ‘gehele’ volk 

soeverein in de rechtsorde lijken te zijn. Zo bezien zou het gehele volk dus 

principieel de federale grondwet en de verticale machtenscheiding tot stand 

hebben gebracht, terwijl het zijn soevereiniteit in de rechtsorde gedeeld zou 

hebben met de deelvolkeren.
202

 

 Een tweede punt van kritiek op Kompetenz-Kompetenz als het criterium 

voor soevereiniteit is dat het te simplistisch is. Het houdt geen rekening met de 

verschillen qua aard tussen een grondwet en een verdrag, terwijl beide potentieel 

een onbeperkte wijzigingsprocedure kunnen hebben waarin bij meerderheid 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

201  Vgl. Schmitt, Verfassungslehre, p. 386-387. Schmitt staat zeer afwijzend tegenover 

Kompetenz-Kompetenz als criterium voor soevereiniteit. Zie over de metajuridische 

schepping van de rechtsorde ook het vorige hoofdstuk. 
202  Een onderscheid met bijvoorbeeld de positie van Nederlandse gemeenten zou kunnen 

zijn dat de deelvolkeren via hun organen deel kunnen nemen aan de federale wilsvorming 

en de herziening van de verticale machtenscheiding. Over de bevoegdheid van 

Nederlandse gemeenten om bevoegdheden aan zich te trekken (de ‘open huishouding’), 

zie A.H.M. Dölle & D.J. Elzinga, Handboek van het Nederlandse gemeenterecht, 

Deventer: Kluwer 2004, p. 181 e.v. 
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wordt besloten. Als de grondslag van het Rijk immers van verdragsrechtelijke 

aard zou zijn, zou de grondwetswijzigingsbevoegdheid wel onbeperkt kunnen 

zijn, maar zouden de lidstaten daardoor toch niet hun soevereiniteit hebben 

verloren. Als de federale grondwet een verdrag zou zijn, zou die bij later verdrag 

weer ingetrokken kunnen worden, hetgeen het einde van de federatie zou 

betekenen. Calhoun en later Seydel stellen bovendien dat een onbeperkte 

wijzigingsprocedure zonder vetorecht ook een kwestie van pragmatisme kan 

zijn. Daardoor zouden andere verdragsrechtelijke bevoegdheden zoals de 

uittredingsbevoegdheid niet verloren hoeven te gaan. En precies in het behoud 

van die bevoegdheden zou wel eens het soevereiniteitsbehoud van de lidstaten 

of volkeren kunnen schuilen. 

 Terecht is met name Zorns conclusie dat (auto)mutatie van een statenbond 

in een bondsstaat juridisch onmogelijk is. Als soevereiniteit immers absoluut en 

onvervreemdbaar is, dan is het onmogelijk een juridische overdracht daarvan te 

concipiëren. Als het ontstaan van de nieuwe soeverein afhankelijk zou zijn van 

de vorige soevereinen, dan zou die berusten op hun instemming en zou die 

daarvan afhankelijk blijven. De enige manier waarop verschillende soevereinen 

op lijken te kunnen gaan in een nieuwe, is doordat de nieuwe soeverein de 

soevereiniteit aan zich trekt door die te gaan uitoefenen (ten koste van de oude). 

Dat de vorige soevereinen dat goedvinden is dan politiek handig, maar niet 

juridisch noodzakelijk. Zorn lijkt daarmee gelijk te hebben waar hij stelt dat het 

zich vestigen van de nieuwe soeverein iets feitelijks is dat zich buiten de wereld 

van het recht afspeelt. Een feitelijke schakel in de juridische keten van de 

overgang van verschillende eenheidsstaten naar één bondsstaat lijkt daarmee 

onvermijdelijk.
203

 Staatsrechtelijke entiteiten zijn daarmee inderdaad, zoals 

algemeen werd geconcludeerd ofwel statenbonden, ofwel bondsstaten dan wel 

eenheidsstaten. 

 Daarmee is evenwel niet gezegd dat een constitutioneel verdrag per definitie 

onmogelijk zou zijn. In navolging van Seydel heeft het Duitse debat eigenlijk 

maar twee opties serieus overwogen over de aard van het basisdocument. Dat 

document zou ofwel een verdrag, ofwel een (grond)wet zijn, afhankelijk van de 

vraag of het door één of meerdere soevereinen is uitgevaardigd. De 

gezamenlijke uitoefening van soevereiniteit zou onmogelijk zijn wegens de 

absoluutheid van soevereiniteit en het unitaire karakter ervan. Anders dan 

Calhoun meent, zou het fenomeen ‘constitutioneel verdrag’ – een document dat 

naar zijn vorm een verdrag maar naar zijn inhoud een constitutie is – onmogelijk 

zijn omdat met de al dan niet unitaire aard van de uitvaardiger van een document 

ook het materiële karakter ervan gegeven zou zijn. Overeenkomsten tussen 

soevereinen zouden nu eenmaal verdragen zijn, terwijl constituties uitsluitend 

door een enkele soeverein uitgevaardigd zouden kunnen worden. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

203  Voor het belang van het scheiden van het juridische van het politieke bij de juridische 

beschouwing van de bondsstaat, zie Le Fur/Posener, Bundesstaat und Staatenbund, p. 3. 
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 In het verlengde ervan werd vrij algemeen geaccepteerd dat bondsstaten 

rechtstreeks burgers (en lidstaten) als onderdanen zouden hebben, terwijl dat 

niet voor statenbonden zou gelden. Lidstaat A zou nu eenmaal niet bevoegd zijn 

gezag uit te oefenen in lidstaat B, zodat het gezag van een statenbond 

uiteindelijk afhankelijk zou zijn van het gezag van de lidstaten. Calhouns idee 

van een overheid die alle volkeren gezamenlijk hebben werd hiermee duidelijk 

afgewezen. 

 Het is echter de vraag hoe overtuigend dit tegen Calhoun gebruikte 

argument is. Als Calhoun immers gelijk heeft, is het centrale gezag weliswaar 

niet principieel een eenheid, maar heeft het wel gezag over alle burgers. Ieder 

deelnemend volk heeft immers gezag over zijn eigen burgers, ongeacht waar die 

zich bevinden. Daardoor zouden de volkeren wellicht soeverein over de 

rechtsorde kunnen zijn, terwijl ze zich in de federale rechtsorde zouden 

gedragen als één soeverein. Dat lijkt althans de uiteindelijke uitkomst van 

Calhouns constructie te zijn. Aan dergelijke redenering lijkt het Duitse debat 

evenwel niet toegekomen te zijn doordat het zich gefocust heeft op de 

soevereiniteit van staten en op de Kompetenz-Kompetenz binnen het federale 

geheel. De soevereiniteit van wie dan ook in de rechtsorde lijkt voor 

negentiende-eeuwse Duitsers slechts in zoverre van belang te zijn geweest, dat 

representanten of pouvoirs constitués (terecht) niet verward mochten worden 

met de soeverein zelf. 

 De meest exotische poging twee soevereinen te verenigen in één bondsstaat 

is wellicht Haenels drieledige bondsstaat. Het ‘derde lid’ staat volgens Haenel 

naast en boven de Gesammtstaat en de lidstaten en heeft als taak de eenheid van 

het geheel te bewaken. Hij vult daarmee in essentie een duaal-federalistisch 

model aan met een derde lid, dat in staat is de principiële bevoegdheidsverdeling 

te maken tussen het centrale gezag en de lidstaten. Precies om die reden is in 

deze constructie alleen het derde lid soeverein te noemen. Een drieledige 

bondsstaat zou dan ook wezenlijk een eenheidsstaat zijn, terwijl hij duaal-

federalistisch georganiseerd zou zijn. Haenel capituleert echter waar hij het 

derde lid uiteindelijk laat samenvallen met het centrale gezag. Waar hij dit doet 

behoudt hij in feite slechts abstract-theoretische winst, terwijl hij overigens 

grofweg dezelfde unitaire bondsstaat als Zorn verdedigt. Hij is daarmee wel in 

staat een antwoord te geven op de vraag hoe de Gesammtstaat en de lidstaten als 

nevengeschikt geconcipieerd kunnen worden, maar heeft daarvoor een niet-

bestaand derde lid nodig. Zijn theorie is dus wel consistent, maar niet toepasbaar 

op een in de werkelijkheid bestaande entiteit. 

 Het Duitse debat heeft, tot slot, als collateral damage dat niet goed 

verklaard kan worden waar de bevoegdheden van de niet-soevereine deelstaten 

theoretisch vandaan komen. Haenel stelt, net als het huidige Duitse staatsrecht, 

dat het originele, niet-afgeleide bevoegdheden zijn omdat ze uit eigen bron 

voortkomen. Zorn meent echter dat het afgeleide bevoegdheden zijn. Dat de 

bevoegdheden uit ‘eigen rechtsbron’ voortvloeien is immers alleen maar 

mogelijk omdat het centrale gezag dat toelaat. De eigen rechtsbron van de 
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lidstaten moet daarom wellicht überhaupt als van het centrale gezag (latent) 

afgeleid worden beschouwd.  

 In essentie doet zich hier een probleem voor dat Webster ook al had. Hij 

vond dat de deelvolkeren slechts zo soeverein waren als het nationale volk hen 

toeliet te zijn en plaatste ze daarmee enigszins in een theoretisch limbo. Omdat 

soevereiniteit een absoluut concept is kunnen de lidstaten evenmin ‘een beetje 

soeverein’ zijn als een mens ‘een beetje zwanger’ kan zijn. De theoretische 

verklaring voor het bestaan van de lidstaatbevoegdheden is daarmee wellicht 

deels dat de lidstaatvolkeren die in het leven hebben geroepen, maar minstens 

evenzeer dat ze niet aan de bondsstaat zijn verleend. Hoe dan ook werd duidelijk 

gevonden dat de lidstaten geen bevoegdheden konden hebben of uitoefenen als 

dat in strijd zou komen met het federale recht en dat ze dus wel eigen 

bevoegdheden hadden, maar niet soeverein werden geacht. Ze zouden 

uiteindelijk overgeleverd zijn aan de goede wil van het centrale gezag en zouden 

dus wezenlijk onderdeel uitmaken van de nationale eenheid. 

 

5. Twintigste-eeuwse ontsnappingen aan de ondeelbaarheid van 

soevereiniteit 

5.1 Schmitt: de Bund als een dubbeltje op zijn kant 

In reactie op het negentiende-eeuwse Duitse debat zouden verschillende 

twintigste-eeuwse schrijvers pogen te ontkomen aan het zwartwitschema van 

wel of niet soevereine staten. Schmitt meende vooral dat de statenbond en de 

bondsstaat beide tot de ‘soort’ behoren die Bund heet. Waar het eerdere debat 

was gegaan over het onderscheid tussen de bondsstaat en de statenbond, 

concentreerde Schmitt zich vooral op de overeenkomsten. Een reactie van 

andere schrijvers was nog radicaler en ontkende überhaupt het bestaan van harde 

grenzen tussen statenbond, bondsstaat en eenheidsstaat. De consequentie hiervan 

was dat de drie staatsvormen binnen één continuüm zouden vallen dat liep van 

een gedecentraliseerd minimum tot een gecentraliseerd maximum.
204

 Deze 

theorie werd gepropageerd door onder andere Hans Kelsen (1881-1973).
205

 Een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

204  Forsyth, Unions of States, p. 146. 
205  Kelsen gaat niet uit van soevereiniteit, maar van volkenrechtelijk monisme, waarbij het 

primaat berust bij het volkenrecht. In zijn optiek zijn statenbonden, bondsstaten en 

eenheidsstaten alle deelrechtsordes van de wereldrechtsorde, waaraan ze ondergeschikt 

zijn. Verschillende tussen de categorieën zouden vooral de aan- of afwezigheid van 

Völkerrechtsunmittelbatkeit zijn en de mate van centralisatie van overheidsgezag. Kelsen 

gaat daarmee uit van een meerledig wereldrechtsordebegrip, dat in beginsel oneindig veel 

leden kan hebben. Zijn theorie is lange tijd zeer invloedrijk geweest. Zie verder H. 

Kelsen, Allgemeine Staatslehre, Berlijn: Verlag von Julius Springer 1825, p. 193-228, 
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derde theoretische vernieuwing was van Hans Nawiasky (1880-1961). Hij 

poogde, net als Schmitt, dubbele soevereiniteit nieuw leven in te blazen, maar 

deed dat door verschillende rechtsordes naar elkaar te laten verwijzen. De 

twintigste eeuw bleek dus veel vernieuwing te kunnen bieden waar die in het 

negentiende-eeuwse Duitsland niet meer mogelijk leek. 

 Volgens Schmitt heeft het negentiende-eeuwse Duitse debat slechts 

schijnbaar duidelijke antwoorden opgeleverd, die in werkelijkheid logisch 

merkwaardige of onmogelijke alternatieven inhielden.
206

 Het zou daarom beter 

zijn het onderscheid tussen statenbond en bondsstaat te negeren en in plaats 

daarvan het overkoepelende begrip Bund te ontwikkelen.
207

 Waar het eerdere 

Duitse debat nogal gefixeerd was geraakt op de soevereiniteit en de statelijkheid 

van het geheel en de delen, kenmerkt de Bund zich volgens hem door het 

uitstellen van de beslissing over de soevereiniteit.
208

 Daarmee heeft hij minder 

dan zijn voorgangers last van het absolute karakter van soevereiniteit. 

 Een bond is volgens Schmitt ‘een op vrije vereniging berustende, het 

gemeenschappelijke doel van politiek zelfbehoud van alle leden dienende 

duurzame vereniging, door welke de gehele politieke status van ieder bondslid 

gewijzigd wordt met het oog op het gemeenschappelijke doel’.
209

 Kort gezegd 

gaat het dus om een vrijwillige vereniging van staten in een groter geheel dat het 

politieke zelfbehoud van die staten tot doel heeft. Die vereniging is volgens 

Schmitt weliswaar vrijwillig qua afsluiting, maar niet qua beëindiging.
210

 Van 

uittreding kan volgens hem namelijk geen sprake zijn
 
omdat de bond een 

duurzame regeling is, die in beginsel voor eeuwig is afgesloten.
211

 

 De grondslag van een bond is volgens Schmitt een ‘interstatelijk 

statusverdrag’, welk type verdrag wezenlijk verschilt van andere verdragen.
212

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum Bundesstaat, p. 29, p. 35-38 en p. 42-43, Greber, 

Grundlagen des Bundesstaates, p. 65 en Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, 

m.n. p. 56-66. 
206  Schmitt, Verfassungslehre, Verfassungslehre, p. 366. 
207  Forsyth, Unions of States, p. 148, Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 187 en 

Schmitt, Verfassungslehre, p. 371 en p. 389. 
208  Schmitt, Verfassungslehre, p. 372-373; Forsyth, Unions of States, p. 147-149.  
209  Schmitt, Verfassungslehre, p. 366 (vertaling van mij, MD). Vgl. Forsyth, Unions of 

States, p. 148. 
210  Schmitt, Verfassungslehre, p. 367; Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 177 en p. 

179. 
211  Het wezenlijke verschil tussen een bond en een verbond of alliantie is volgens Schmitt 

dat de laatste niet wezenlijk raken aan de politieke existentie van de betrokken staten, 

terwijl de bond dat wel doet. In het verbond wordt de toepassing van het ius belli, welk 

recht volgens Schmitt het meest wezenlijke recht van een politieke ordening is, slechts 

voor een bepaald geval vastgelegd, zonder het als zodanig over te dragen. Anders dan in 

een bond wordt de status van de betrokken staten in een verbond of alliantie als 

zelfstandig bestaande politieke gemeenschap volgens hem als zodanig niet geraakt. 

Schmitt, Verfassungslehre, p. 364-367. 
212  Schmitt, Verfassungslehre, p. 367; Forsyth, Unions of States, p. 148. 
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Het heft volgens hem namelijk in zekere zin de zelfstandigheid van de lidstaten 

op door ze als geheel onderdeel te maken van een nieuw overkoepelend politiek 

systeem.
213

 Verder beperken ‘gewone’ verdragen zich volgens hem tot meetbare 

prestaties en zijn ze gericht op hun eigen opheffing, terwijl interstatelijke 

statusverdragen het voor eeuwig nastreven van een gezamenlijk doel tot 

voorwerp hebben, namelijk het politieke zelfbehoud van de leden.
214

  

 De belangrijkste onderscheidende eigenschap van Schmitts bondsverdrag is 

evenwel dat het een constitutioneel verdrag is. Het is volgens hem het resultaat 

van de uitoefening van de grondwetgevende macht van de partijen bij het 

verdrag en vormt zowel de constitutie van de bond als een deel van de 

constitutie van de lidstaten.
215

 Omdat het politieke zelfbehoud van de lidstaten 

inherent verbonden is aan de bond, is een waarborg daartoe volgens Schmitt, 

ongeacht de bewoordingen van het verdrag, noodzakelijkerwijs onderdeel van 

de inhoud ervan.
216

 Het verbiedt de opheffing van een lidstaat zonder meer, 

omdat een dergelijke opheffing in strijd zou komen met de aard of het wezen 

van het bondsverdrag. Dit betekent volgens hem onder andere dat ieder lid de 

verplichting heeft conflicten uitsluitend op door de bondsgrondwet toegestane, 

juridische wijze op te lossen en dat ieder lid dus intern zijn ius belli duurzaam 

opgeeft.
217

  

 Intern mag er volgens hem daarmee binnen een bond geen oorlog meer 

plaatsvinden. Sterker nog: als dat wel het geval is betekent dat in zijn ogen het 

einde van de bond, tenzij de overwinnende partij zijn geweld succesvol weet te 

kwalificeren als uitoefening van bondsgezag.
218

 Extern is oorlog wel toegestaan, 

maar wordt die volgens Schmitt steeds door de bond als zodanig gevoerd. Het is 

een van de expliciete taken van de bond zijn leden te beschermen tegen de 

(dreiging van) externe aanval.
219

 Daarom heeft iedere bond in zijn ogen als 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

213  Schmitt, Verfassungslehre, p. 367; Forsyth, Unions of States, p. 148. 
214  Schmitt, Verfassungslehre, p. 367 en Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 177. Zie 

Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 173 e.v. voor de verdere kenmerken van het 

statusverdrag. 
215  Schmitt, Verfassungslehre, p. 368; Forsyth, Unions of States, p. 148-149. Hier valt een 

parallel op met de aard van de Amerikaanse Constitutie zoals Calhoun die ziet. 
216  Schmitt, Verfassungslehre, p. 368; Forsyth, Unions of States, p. 149. 
217  Het bondsverdrag verandert vooral hierdoor de (politieke) status van de leden, aangezien 

zij een deel van hun ius belli, en daarmee hun politieke onafhankelijkheid opgeven. 

Schmitt, Verfassungslehre, p. 366-367 en p. 369; Forsyth, Unions of States, p. 148-149. 

Afgezien van het ius belli vindt Schmitt de bevoegdheidsverdeling tussen bond en 

lidstaten overigens, net als de vraag waar de categorie van ‘restbevoegdheden’ berust, 

van secundair belang. Resp. Forsyth, Unions of States, p. 148 en Schmitt, 

Verfassungslehre, p. 385-386. 
218  Schmitt, Verfassungslehre, p. 369-370; Forsyth, Unions of States, p. 149. Het flauwe aan 

die laatste notie is dat als dat de overwinnende partij lukt, zoals volgens Schmitt 

bijvoorbeeld in de VS gebeurd was bij de Burgeroorlog, er juridisch gezien geen sprake 

is geweest van interne oorlog. 
219  Schmitt, Verfassungslehre, p. 149. 
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zodanig een gemeenschappelijke politieke wil, daarmee een eigen politieke 

existentie en dus een eigen ius belli.
220

  

 Een interne consequentie van de eigen politieke existentie van de bond is 

volgens Schmitt onder andere dat hij qualitate qua een toezichtsrecht op de 

lidstaten heeft. Er bestaat volgens hem geen bond waarin het centrale gezag 

geen inmengingsbevoegdheid in de interne aangelegenheden van de lidstaten 

heeft, zodat hij naar de aard der zaak bevoegd is tot toezicht en 

bondsexecutie.
221

 De bond is daarmee naar zijn mening uiteindelijk duaal van 

aard omdat hij zowel een volkenrechtelijk als staatsrechtelijk subject is.
222

 Het 

constitutionele verdrag dat ten grondslag ligt aan de bond heeft dezelfde duale 

aard en is zowel een volkenrechtelijk verdrag als een (staatsrechtelijke) 

grondwet.
223

 Volgens Schmitt is precies in dit politieke dualisme het 

onderscheid tussen een bond en een eenheidsstaat gelegen: in iedere bond co-

existeren de bond als geheel en ieder afzonderlijk lid zonder dat een van beide 

existenties de andere opheft.
224

 

 Deze definitie van een bond brengt volgens hem drie politieke en juridische 

tegenstellingen mee, die de bond op het eerste gezicht wel eens onmogelijk 

zouden kunnen maken. De eerste is dat iedere bond het politieke zelfbehoud van 

zijn leden beoogt te garanderen, terwijl die juist inherent leidt tot een 

vermindering ervan, onder andere doordat die leden intern hun ius belli 
opgeven.

225
 De tweede betreft het recht van zelfbestemming en ziet erop dat de 

bondsleden hun politieke onafhankelijkheid door middel van de bond willen 

behouden, terwijl de bond noodzakelijkerwijze door middel van bondsexecutie 

ingrijpt in hun interne aangelegenheden.
226

 De derde en belangrijkste 

tegenstelling is dat zowel de bond als de lidstaten ieder een eigen, individuele 

politieke existentie hebben, die niet ondergeschikt is aan die van de ander.
227

 Dit 

brengt mee dat ze in beginsel beide bevoegd zijn ten volle over de rechtsorde te 

beschikken en dat de een de ander daarmee permanent dreigt op te heffen.  

 Zou het tot een intern existentieel conflict komen waarbij de vraag naar de 

soevereiniteit in alle scherpte wordt gesteld en beantwoord, dan zou ofwel 

blijken dat de bond soeverein is (ten koste van de lidstaten) ofwel dat de 

lidstaten soeverein zijn (ten koste van de bond) en zou de bond dus ofwel een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

220  Door deze eigenschap onderscheidt de bond zich volgens Schmitt van een internationale 

organisatie. Schmitt, Verfassungslehre, p. 37; Forsyth, Unions of States, p. 149. 
221  Schmitt, Verfassungslehre, p. 370-371; Forsyth, Unions of States, p. 149. 
222  Schmitt, Verfassungslehre, p. 379. 
223  Vgl. Schmitt, Verfassungslehre, p. 379-383. 
224  Schmitt, Verfassungslehre, p. 371. 
225  Schmitt, Verfassungslehre, p. 370; Forsyth, Unions of States, p. 149-150; Kristoferitsch, 

Vom Staatenbund zum Bundesstaat, p. 30. 
226  Schmitt, Verfassungslehre, p. 307-371; Forsyth, Unions of States, p. 150; Kristoferitsch, 

Vom Staatenbund zum Bundesstaat, p. 30. 
227  Schmitt, Verfassungslehre, p. 371; Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum Bundesstaat, p. 

30; Forsyth, Unions of States, p. 150. 
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verbond ofwel een staat blijken te zijn.
228

 Hoe dan ook zou er dan geen sprake 

meer zijn van politieke co-existentie. Het door het negentiende-eeuwse Duitse 

debat aangevoerde onderscheid tussen statenbond en bondsstaat biedt volgens 

Schmitt dan ook geen oplossing omdat het slechts meebrengt dat in het geval 

van conflict de statenbond ophoudt te bestaan en de bondsstaat niet.
229

 

 Deze tegenstelling wordt in het bijzonder op scherp gesteld door het 

ontbreken van een recht op uittreding van de lidstaten. Wanneer het politieke 

bestaan van de bond namelijk eeuwigdurend is, kunnen de lidstaten niet 

uittreden omdat dat het (gedeeltelijke) einde ervan zou betekenen. Als het 

bondsverdrag evenwel een verdrag is waarbij de lidstaten hun politieke 

zelfstandigheid niet verliezen, moeten zij de mogelijkheid behouden zelf te 

beslissen over de eventuele toepasselijkheid en ophefbaarheid van het 

verdrag.
230

 Dit laatste is precies het recht van secessie. De duur van de bond 

staat dus uiteindelijk tegenover het politieke bestaan (lees: de zelfstandigheid) 

van de lidstaten.  

 De oplossing van de genoemde tegenstellingen vindt Schmitt in zeer 

belangrijke mate in de wezenlijke vooronderstelling van de homogeniteit van de 

leden van de bond. Een substantiële gelijkgeaardheid van de leden moet er 

namelijk voor zorgen dat extreme conflicttoestanden binnen de bond niet 

voorkomen.
231

 De eerste tegenstelling wordt dan ook opgelost doordat de leden 

van de bond van hun ius belli kunnen afzien omdat ze intern geen vijanden 

hebben. Aangezien de zin van oorlog het handhaven van de eigen belangen 

tegen een per definitie ‘vreemde’ vijand zou zijn, zou een dergelijk recht intern 

overbodig zijn.
232

 Het verlies van het ius belli van de leden leidt volgens Schmitt 

daarom niet tot een verlies van hun zelfstandigheid.
233

 De overdracht van dat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

228  Schmitt, Verfassungslehre, p. 372-373; Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 63 

Vgl. Forsyth, Unions of States, p. 151. 
229  Het in het leven roepen van een rechter voor dit soort gevallen biedt volgens hem 

overigens ook geen soelaas. Voor zover die rechter immers beslist op basis van juridisch 

erkende normen is er geen echt existentieel conflict, aangezien de vraag naar de 

soevereiniteit de in de rechtsorde geldende normen ontstijgt. En waar zo’n conflict wel 

bestaat en het door de rechter wordt opgelost, doet hij dat niet op basis van de wet maar 

op basis van zijn eigen discretie, hetgeen meebrengt dat hij ofwel namens één van beide 

partijen (bond of lidstaat) handelt, ofwel zelf soeverein is. Hoe dan ook kan de vraag naar 

de soevereiniteit dus niet worden opgelost door een rechter omdat de rechtsorde het 

antwoord niet kan bieden en elke desondanks gegeven uitspraak slechts een beslissing is 

die een soeverein (ten koste van alle andere soevereiniteitsclaims) aanwijst. Schmitt, 

Verfassungslehre, p. 371-373; Forsyth, Unions of States, p. 150-151. 
230  Schmitt, Verfassungslehre, p. 375; Forsyth, Unions of States, p. 152. 
231  Onder deze gelijkgeaardheid valt ook de gelijkheid van regeringsvorm (monarchie, 

aristocratie of democratie). Schmitt, Verfassungslehre, p. 375-376. Vgl. Forsyth, Unions 

of States, p. 152. 
232  Schmitt, Verfassungslehre, p. 377. 
233  Schmitt, Verfassungslehre, p. 377-378; Forsyth, Unions of States, p. 152-153. 
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recht aan de bond garandeert, sterker nog, zelfs dat iedere vijand van de bond 

tegelijkertijd de vijand van iedere lidstaat is en omgekeerd. 

 Hij lost de tweede tegenstelling op vergelijkbare wijze op. Het recht van 

zelfbeschikking wordt volgens hem slechts dan wezenlijk bedreigd als er sprake 

is van vreemde inmenging. Omdat interventie van de bond in de 

aangelegenheden van de lidstaten wegens hun onderlinge gelijkgeaardheid geen 

vreemde inmenging is, is die naar zijn mening politiek en juridisch dragelijk en 

is er van wezenlijke inperking van het zelfbeschikkingsrecht geen sprake.
234

 

Kennelijk berust de kern van het zelfbeschikkingsrecht er voor Schmitt dus in 

dat er beschikt wordt conform de eigen wensen, en niet in de bevoegdheid zelf 

te beschikken. Zou dat laatste immers wel het geval zijn, dan zou het niet 

uitmaken of de bond wellicht zelfs exact dezelfde beslissingen als de lidstaten 

zou nemen, aangezien het dan in de kern zou draaien om wie de beslissing 

neemt en niet om wat er besloten wordt.
235

 Voor een schrijver die doorgaans zo 

hard hamert op het belang van wie er beslist, is het op zijn minst curieus dat hij 

er hier voor kiest genoegen te nemen met wat er beslist wordt. Dat laat goed zien 

hoezeer Schmitt steunt op de homogeniteit van de bondsleden om de Bund 

mogelijk te maken. 

 De oplossing van de derde tegenstelling is een gevolgtrekking van de 

homogeniteit van de bondsleden en is het meest kenmerkend voor het door 

Schmitt ontwikkelde bondbegrip. De substantiële gelijkgeaardheid van de 

bondsleden zorgt er volgens hem namelijk voor dat het beslissende existentiële 

conflictgeval niet zal voorkomen, waardoor er uiteindelijk geen keuze hoeft te 

worden gemaakt tussen de soevereiniteitsaanspraak van de bond en die van zijn 

leden.
236

 Het behoort volgens hem tot het wezen van de bond dat er daarin een 

existentieel evenwicht bestaat, waarin geen van beide existenties ondergeschikt 

is aan de ander en de vraag naar de soevereiniteit tussen de lidstaten en bond 

altijd open blijft.
237

  

 Dit betekent volgens hem niet dat de bond of de lidstaten aan soevereiniteit 

inboeten. In lijn met de door Seydel tegen de bondsstaat geuite bezwaren meent 

hij dat soevereiniteit in de bond juist al zijn eigenschappen behoudt en ten volle 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

234  Schmitt, Verfassungslehre, p. 378; Forsyth, Unions of States, p. 153. 
235  Zie in dit verband ook Ernst Rudolf Huber (1903-1990), die Schmitt volgens Forsyth 

grotendeels volgt maar in afwijking van hem meent dat bondsloyaliteit ‘the founding and 

sustaining principle, without which neither a confederation of states nor a federal states is 

capable of existence’ is. Forsyth, Unions of States, p. 155-157. 
236  Schmitt, Verfassungslehre, p. 378; Forsyth, Unions of States, p. 153. 
237  Anders en mooier gezegd: ‘Das Wesen des Bundes liegt in einem Dualismus per 

politischen Existenz, in einer Verbindung bundesmäßigen Zusammenseins und 

politischer Einheit auf der einen Seite mit dem Weiterbestehen einer Mehrheit, einem 

Pluralismus politischer Einzelheiten auf der andern Seite.’ Schmitt, Verfassungslehre, p. 

371-373. Vgl. Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum Bundesstaat, p. 30 en p. 63 en 

Forsyth, Unions of States, p. 151. 
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aan zowel bond als leden toekomt.
238

 Zolang de vraag naar de soevereiniteit niet 

tussen de bond en zijn leden op de spits gedreven wordt, kunnen zij volgens hem 

beide ten volle soeverein zijn en is er dus geen sprake van gedeelde 

soevereiniteit, maar eerder van dubbele soevereiniteit. Hoewel, Schütze heeft 

gelijk waar hij stelt dat de kern van de bond niet dubbele soevereiniteit is, maar 

de opschorting van de vraag ernaar überhaupt: ‘Not dual or shared sovereignty, 

but suspended sovereignty constituted the political heart of the federal 

principle.’
239

 

 De opgeschorte soevereiniteit blijkt meteen bij Schmitts constitutionele 

verdrag.
240

 Enerzijds zou de bond geen eigen grondwetgevende macht hebben 

omdat hij gebaseerd is op een verdrag.
241

 Anderzijds heeft hij evenwel 

‘staatsrechtelijke bevoegdheden’, zodat het door hem vastgestelde recht zonder 

ratificatie verplichtend is voor de lidstaten en zelfs naar de aard der zaak 

voorrang heeft op het door hen vastgestelde recht.
242

 Hoewel hij het denkbaar 

acht dat de lidstaten bondsrecht eerst moeten omzetten voordat het hun burgers 

raakt, is een dergelijke verplichting in zijn ogen steeds een constitutionele 

verplichting en kan er van een juridische mogelijkheid tot omzettingsweigering 

geen sprake zijn.
243

 Aangezien de lidstaten niet in die zin Herren der Verträge 

zijn dat ze afbreuk kunnen doen aan bondsrecht, staan ze kennelijk in een 

tweeledige verhouding tot de bond. Ze zijn er de oorspronkelijk auteur, maar 

ook de ondergeschikte van. Schmitts bond vertoont daarmee een dualisme van 

nevenschikking en onderschikking dat ook terug te vinden is in Madisons en 

Waitz’ theorie en in een coöperatief-federale organisatiewijze. 

 Zo uitgebreid als Schmitt is over de soevereiniteit over de rechtsorde, zo 

beknopt is hij over de organisatiewijze van de bond en dus over de soevereiniteit 

in de rechtsorde. Hij stelt dat de bond als politieke eenheid gerepresenteerd moet 

worden en dat de Bondsvergadering, waarin representanten van de politieke 

eenheden die de bond samenstellen zitting hebben, daarvoor het aangewezen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

238  Schmitt, Verfassungslehre, p. 378-379. 
239  Schütze, From Dual to Cooperative Federalism, p. 40. Vgl. Schmitt, Verfassungslehre, 

p. 378-379 en Forsyth, Unions of States, p. 153. 
240  De bond is volgens hem namelijk zowel een volkenrechtelijk subject, omdat hij 

zelfstandig over het ius belli beschikt, als een staatsrechtelijk subject, omdat hij over 

staatsrechtelijke bevoegdheden beschikt. Schmitt, Verfassungslehre, p. 380; Forsyth, 

Unions of States, p. 154. 
241  De bond is voor zijn bestaan kennelijk afhankelijk van de wil van de verdragspartijen. 

Schmitt, Verfassungslehre, p. 381; Forsyth, Unions of States, p. 154. 
242  Het e.e.a. moet volgens Schmitt nader uitgewerkt worden in de bondsconstitutie, die 

tevens een deel van de constitutie van de lidstaten is. Schmitt, Verfassungslehre, p. 379-

381; Forsyth, Unions of States, p. 154. 
243  De bevoegdheid tot interpositie of nullificatie lijkt daarmee dus uitgesloten te zijn. 

Schmitt, Verfassungslehre, p. 382-385. 
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orgaan is.
244

 Aangezien hij er evenwel niet bij vertelt hoe dat orgaan tot 

besluitvorming moet komen of namens wie of wat het precies handelt, maar hij 

wel meent dat de bondswil zonder meer (lees: zonder omzetting) geldt als de wil 

van de lidstaten, is niet helemaal duidelijk hoe hij de verhouding tussen de 

verschillende willen ziet.
245

 Als het orgaan bij unanimiteit besluit is het geen 

wonder dat de wil van de bond ook de wil van de lidstaten is. Als dat echter niet 

het geval is, hanteert Schmitt mogelijk een bijzondere representatiestructuur, 

doordat hij de meerderheid van bondsleden laat besluiten namens alle 

bondsleden. Dit zou de politieke existentie van de leden vermoedelijk nogal 

raken. De tussen hen veronderstelde homogeniteit maakt evenwel dat die 

mogelijkheid toch niet uitgesloten is. Schmitt weidt er helaas niet over uit. 

 Voor zover een bond op volkssoevereiniteit berust speelt dit dilemma 

volgens Schmitt uiteindelijk overigens geen rol. Omdat democratie op dezelfde 

homogeniteit als de bond zou berusten, zouden beide vormen van homogeniteit 

namelijk noodzakelijkerwijs samenvloeien.
246

 Het gevolg hiervan zou zijn dat 

het in de natuurlijke ontwikkeling van democratische bonden zou liggen dat de 

homogene eenheid van het volk over de politieke grenzen van de lidstaten heen 

zou gaan en het existentiële evenwicht ten gunste van een algemene eenheid zou 

opheffen.
247

 Democratische bonden worden volgens Schmitt met andere 

woorden naar de aard der zaak vanzelf democratische eenheidsstaten.
248

 

 Het resultaat van een dergelijke overgang is volgens Schmitt de ‘bondsstaat 

zonder bondsgrondslag’. Dat is een staat die berust op het grondwetgevend 

gezag van het enige daarin bestaande – gehele – volk, die dus wezenlijk een 

eenheidsstaat is maar georganiseerd is als bondsstaat.
249

 Omdat het statelijke 

karakter van de lidstaten naar Schmitts mening samenhangt met hun bestaan als 

politieke eenheid, verliezen de lidstaten dat karakter in de bondsstaat zonder 

bondsgrondslag en kent die dus slechts één politieke eenheid, waar de bond een 

veelheid van politieke eenheden kent.
250

 De grondslag van de federale 

organisatie is in een dergelijke staat volgens hem dan ook niet het bestaan van 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

244  Hij stelt zelfs dat als een enger samengesteld college de ‘representatieve eigenschap’ 

heeft, er reeds sprake is van een eenheidsstaat. Schmitt, Verfassungslehre, p. 384; 

Forsyth, Unions of States, p. 154. 
245  Schmitt, Verfassungslehre, p. 384-385; Forsyth, Unions of States, p. 154. 
246  Schmitt, Verfassungslehre, p. 388; Forsyth, Unions of States, p. 155. 
247  Hij wijst hierbij op de voorbeelden van de Verenigde Staten en het Duitse Rijk. Schmitt, 

Verfassungslehre, p. 388; Forsyth, Unions of States, p. 155. Vgl. Greber, Grundlagen des 

Bundesstaates, p. 190. 
248  Hoewel Schmitts redenering begrijpelijk is, zijn deze laatste overwegingen moeilijk nog 

juridisch (of überhaupt juist?) te noemen.  
249  De Republiek van Weimar en de Verenigde Staten zijn volgens Schmitt geen echte 

bonden meer zijn, maar een ‘bondsstaat zonder bondsgrondslag’. Vrij vertaald gaat het 

hier om een (unitaire) bondsstaat. Schmitt, Verfassungslehre, p. 389; Greber, Grundlagen 

des Bundesstaates, p. 190; Forsyth, Unions of States, p. 155. 
250  Schmitt, Verfassungslehre, p. 389. Vgl. Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 190. 
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de lidstaten als ‘ondoordringbare eenheden’, maar de wens de burgerlijke 

rechtsstaat van extra waarborgen te voorzien.
251

 

 Schmitts theorie is daarmee uitermate interessant, maar zeker niet zonder 

moeilijkheden. Het lijkt er uiteindelijk op dat hij een zeer belangrijke 

theoretische vernieuwing aandraagt, maar die niet consistent uitwerkt. Dit blijkt 

met name bij zijn schepping van de bondsrechtsorde en bij de representatieve 

structuur die hij (niet) uitwerkt. 

 Volgens Schmitt kan het grondwetgevend gezag in zijn algemeenheid niet 

meerdere subjecten hebben, omdat anders zijn politieke eenheid verstoord zou 

worden.
252

 De bond lijkt volgens hem dus een eenheid als grondwetgevend 

gezag te moeten hebben. Dat heeft de bond echter niet, omdat deze berust op het 

grondwetgevende gezag van de verschillende lidstaten. Deze tegenstelling lijkt 

hij op te lossen door te menen dat de lidstaten na de schepping van de bond niet 

meer kunnen uittreden. Kennelijk vindt hij dus dat ze hun grondwetgevend 

gezag verbruikt hebben door zich om te vormen van zelfstandige staat tot lid van 

een bond.
253

  

 Op zichzelf genomen is het niet vreemd dat Schmitt meent dat het politieke 

bestaan van de pouvoir constituant van de bond precies door schepping van de 

bond tot stand komt. Hij meent immers ook dat soevereine volkeren existent zijn 

en precies door schepping van de rechtsorde juridisch en politiek tot stand 

komen. Opvallend is evenwel dat Schmitt expliciet ontkent dat de grondslag van 

de bond gevonden kan worden in zijn eigen grondwetgevend gezag. Daarin 

wijkt zijn bondconstructie wezenlijk af van zijn theorie over eenheidsstaten, die 

immers juist wel een eigen grondwetgevend gezag hebben. Het bedoelde wezen 

van het statusverdrag lijkt er evenwel precies in te schuilen dat een aantal staten 

een hoger politiek ‘zijn’ tot stand brengt waarvan ze enerzijds deel gaat 

uitmaken, maar waaraan ze anderzijds hun eigen ‘zijn’ niet verliezen. Hoe dan 

ook lijkt Schmitt ten aanzien van bonden te menen dat er niet één soeverein 

gezag over de bondsrechtsorde kan bestaan, omdat de aard van de bond dat niet 

verdraagt. Preciezer gezegd meent hij dat een dergelijk gezag wel bestaat, maar 

dat in een bond onduidelijk is of dat gezag bij de bond of bij de leden berust. 

Juist daardoor kunnen beide tegelijkertijd soeverein lijken. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

251  Het lijkt hier vooral te gaan om het motief van verticale machtenscheiding. Schmitt, 

Verfassungslehre, p. 389-390. 
252  Schmitt, Verfassungslehre, p. 373; Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 189. 
253  Bovendien meent Schmitt kennelijk anders dan Calhoun dat de leden gezamenlijk één 

constitutie kunnen scheppen waaraan zij vervolgens zelf gebonden zijn. Hij stelt expliciet 

dat de leer-Calhoun onjuist is omdat die de lidstaten soeverein en de bond niet-soeverein 

maakt. Schmitt, Verfassungslehre, p. 374. Dit type redenering komt vaker voor maar is 

eigenlijk vreemd. De strekking ervan lijkt immers te zijn dat een redenering wordt 

afgekeurd omdat de logische(!) uitkomst ervan niet bevalt. Logica kan niet op deze wijze 

ondergeschikt worden gemaakt aan de door de auteur gewenste uitkomst van een 

‘redenering’. 
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 Zeer betreurenswaardig is het dat hij niet uitwerkt wie er in de bond precies 

wat representeert. Doordat in het midden blijft hoe de Bondsvergadering besluit 

en namens wie of wat zij precies handelt, is er eigenlijk niets meer bekend dan 

dat het de beslissingen neemt. De bond heeft volgens Schmitt een gezamenlijke 

wil, hetgeen doet vermoeden dat het orgaan namens de eenheid ‘bond’ besluit. 

Aan de andere kant moet de Bondsvergadering zonder meer samengesteld zijn 

uit representanten van de samenstellende delen van de bond en handelt een 

representant volgens Schmitts leer namens hetgeen hij representeert. Dat in de 

Bondsvergadering de willen van de lidstaten samenkomen, en dat het resultaat 

van zijn besluitvorming de gezamenlijke wil is, is dus duidelijk.
254

 Het is echter 

gissen naar hoe de verhouding tussen die willen volgens Schmitt ligt en dus ook 

naar hoe zijn antwoord op de vraag luidt wie er precies soeverein in de 

rechtsorde moet zijn of lijken. Het zou consistent zijn geweest als hij had 

uitgewerkt hoe zowel het geheel als de delen soeverein in de rechtsorde zouden 

hebben kunnen lijken. Voor democratische bonden volstaat hij er echter vooral 

mee op te merken dat ze vanzelf democratische eenheidsstaten worden.
255

 

 

5.2 Nawiasky: wederzijdse constitutionele verwijzing als aanvulling op Schmitt 

Schmitts theorie is met name interessant omdat die uitwerkt hoe zowel het 

geheel als de delen van een bondsstaat tegelijkertijd soeverein kunnen lijken te 

zijn. Daarmee lijkt het mogelijk een staatsrechtelijke constructie te hanteren die 

voldoende unitair is om als eenheid bestuurd te worden, maar ook voldoende 

confederaal is om meerdere soevereine volkeren in zich te verenigen. De 

constructie zou die verschillende volkeren dus in staat stellen zich, in onderlinge 

samenwerking, te regeren als eenheid. Toch lijkt er bij Schmitt uiteindelijk nog 

iets te ontbreken. Hij besteedt immers erg veel aandacht aan de 

(on)mogelijkheid van een conflict tussen de leden van de bond, maar zorgt er 

uiteindelijk niet voor dat er een juridische eenheid tussen de verschillende 

onderdelen van de bond ontstaat. Wellicht meent hij dat een dergelijke eenheid 

het centrale gezag van de bond ten koste van de delen soeverein zou maken. Hoe 

dan ook is hier een leemte gevallen waarin later werd voorzien. Nawiasky’s 

theorie kan worden gezien als aanvulling op die van Schmitt omdat hij juist wel 

aandacht besteedt aan de eenheid van de bondsstaat als geheel. Deze is volgens 

hem nodig omdat onderdanen niet de dupe mogen worden van mogelijke 

bevoegdheidsconflicten tussen geheel en delen. Het recht zou als geheel een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

254  Volgens Forsyth meent Huber dan ook dat er in de bondsstaat eigenlijk twee organen 

moeten zijn: één voor de uitdrukking van de willen van de lidstaten, en één voor de 

uitdrukking van de unitaire wil. Het verschil tussen een bondsstaat en een statenbond is 

volgens hem het ontbreken van een dergelijk unitair orgaan in de laatste. Forsyth, Unions 

of States, p. 157-158. 
255  Schmitt, Verfassungslehre, p. 388. Vgl. Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 189. 
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orde moeten zijn, waarin ten minste voor onderdanen duidelijk zou moeten zijn 

welke norm er moet worden toegepast. Volgens Nawiasky kan dit ofwel worden 

bereikt in een drieledige bondsstaat, ofwel door toepassing van ‘wederzijdse 

verwijzing’ door twee formeel gescheiden rechtsordes.
256

  

 Nawiasky gaat tegelijkertijd uit van het primaat van het volkenrecht en van 

soevereiniteit. Preciezer gezegd houdt hij staten voor ‘relatief soeverein’, 

aangezien hun soevereiniteit wordt ingeperkt door dwingende regels van 

volkenrecht.
257

 Aangezien hij verder evenwel uitgaat van de soevereiniteit van 

staten en het volkenrecht in zijn (con)federalismetheorie nauwelijks een rol 

speelt, staat hij veel dichter bij Schmitt en andere soevereiniteitsdenkers dan bij 

Kelsen. Waar het onderscheid tussen een statenbond en een bondsstaat bij 

Kelsen relatief is, is dat bij Nawiasky principieel van aard.  

 Statenverbindingen kunnen volgens Nawiasky slechts een volkenrechtelijke 

grondslag hebben omdat het verbindingen tussen staten zijn.
258

 Een verbinding 

tussen een staat en een niet-staat kan volgens hem wel een staatsrechtelijke 

grondslag hebben, maar heeft een (gedecentraliseerde) eenheidsstaat tot gevolg. 

Een staatsrechtelijke statenverbinding is in zijn ogen daarom een innerlijk 

tegenstrijdig concept.
259

 Anders dan Seydel wijst hij het fenomeen bondsstaat 

echter niet volledig af.
260

 Waar velen het verschil tussen statenbonden en 

bondsstaten evenwel in de verdragsrechtelijke of constitutionele grondslag van 

een entiteit hadden gezocht, wijst Nawiasky die redenering wel af en zoekt hij 

naar een ander verschil.  

 Een overeenkomst tussen statenbonden en bondsstaten is volgens hem dat 

enkele staten zich verenigen in een gemeenschap en zij bepaalde taken laten 

uitvoeren door gemeenschappelijke organen die in plaats van hun eigen organen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

256  H. Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, deel 3, Zürich en Keulen: Verlagsanhalt Benziger 

& Co. 1956, p. 151, p. 153-158 en p. 161. De theorieën van Kelsen en Nawiasky lijken 

de laatste wezenlijke vernieuwingen in het debat over bondsstaat en statenbond te zijn. 

Volgens Kristoferitsch zijn er daarna om twee redenen geen vernieuwingen meer 

geweest. De eerste is dat men zich überhaupt minder bezig hield met algemene staatsleer. 

De tweede is dat het debat voor een deel op het terrein van het internationale recht en de 

EU werd voorgezet. Daarbij werd volgens hem niet aangeknoopt bij de oude discussie 

over bondsstaat en statenbond. Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum Bundesstaat, p. 31. 

Helemaal waar is dat overigens niet, aangezien het Europese debat over autonomie, 

soevereiniteit en pluralisme inmiddels grotendeels dezelfde patronen lijkt te hebben. Zie 

hierover nader het volgende, concluderende hoofdstuk. 
257  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 150. Een vergelijking met het Nederlandse 

eigendomsrecht dringt zich hier op: soevereiniteit zou het meest omvattende gezag zijn 

dat een staat onder het internationale recht over een territorium en over zijn burgers kan 

hebben. 
258  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 140; Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum 

Bundesstaat, p. 30.  
259  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 140. 
260  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 149 e.v.; Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum 

Bundesstaat, p. 30.  
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optreden.
261

 Het verschil tussen een bondsstaat en een statenbond is in zijn ogen 

dat er in een bondsstaat een staatoverstijgende wetgever in het leven wordt 

geroepen, waarmee er automatisch een nieuwe rechtsorde ontstaat die 

gescheiden, zelfstandig naast die van de verbonden staten staat.
262

 Waar er in 

statenbonden in zijn optiek dus slechts sprake is van verbonden staten, bestaat er 

in bondsstaten een verbindingsstaat, die het bovenstatelijk wettelijk gezag heeft. 

Deze verbindingsstaat staat in drie relaties tot de lidstaten, waarbij hij niet 

zonder meer hiërarchisch bovengeschikt is. Afhankelijk van het type wetgeving 

zijn de lidstaten volgens hem mede-normadressaat, zelfstandig wetgever of 

uitvoerder.
263

 Hij gaat daarmee uit van het model van coöperatief federalisme, 

waarbinnen bondsstaat en lidstaten weliswaar principieel gelijkwaardig zijn, 

maar de lidstaten desondanks mede-uitvoerder van bondswetgeving zijn.
264

 

 Duidelijk is bij bondsstatelijke gemeenschappen volgens Nawiasky dus dat 

er een centrale staat is, er een aantal lidstaten zijn en er een uit hen bestaande 

vereniging bestaat.
265

 In bondsstaten is er in zijn optiek dus sprake van een 

vermeerdering van staten, aangezien er een nieuwe staat ontstaat terwijl de oude 

blijven bestaan.
266

 Omstreden is volgens hem vooral hoe de vereniging van 

staten moet worden geduid. Deze kan volgens hem ofwel als veelheid, ofwel als 

eenheid worden gezien. Afhankelijk van de vraag of de centrale staat met de 

bondsstaat geïdentificeerd wordt of niet, hanteert hij daarbij een drieledig of een 

tweeledig bondsstaatbegrip.
267

 

 Nawiasky’s drieledige bondsstaatmodel lijkt sterk op dat van Haenel: boven 

de nevengeschikte centrale staat en de lidstaten wordt een derde ‘lid’ ingevoegd, 

dat hiërarchisch bovengeschikt is en de eenheid van het geheel verzekert. Het is 

bevoegd de afgrenzing van bevoegdheden tussen de centrale staat en de lidstaten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

261  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 157-158. 
262  Het oprichten van een dergelijke bovenstatelijke wetgever is volgens hem politiek 

weliswaar een zeer kleine stap, maar juridisch een fundamentele. Nawiasky, Allgemeine 

Staatslehre, p. 145-146 en p. 156. Zie p. 158-159 voor het uit devolutie ontstaan van 

bondsstaten bij Nawiasky. Het uittredingsrecht is in Nawiasky’s optiek niet wezenlijk 

voor het onderscheid tussen bondsstaat en statenbond omdat er ook eeuwige 

statenbonden zijn. Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 142. 
263  In het eerste geval gaat het om bondswetgeving die o.a. burgers rechtstreeks bindt, in het 

tweede geval gaat het om (autonome) lidstaatwetgeving en in het derde geval gaat het om 

door de lidstaten uitgevoerde bondswetgeving. Nawiasky zegt hiermee aan te sluiten bij 

Laband. Laband is evenwel zeker niet de enige auteur die deze driedeling kent. 

Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 147-148.  
264  Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 46. Binnen de bondsstaat hebben de lidstaten 

dus drie petten op: die van bestuursgebied, die van zelfbesturend lichaam en die van 

(zelfstandige) lidstaat. Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 148. 
265  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 151. Zie voor Nawiasky’s definitie van de centrale 

staat p. 155-156. 
266  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 146. 
267  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 151 en p. 155-156. Zie ook Greber, Grundlagen 

des Bundesstaates, p. 46. 
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te bewaken, hun wederzijdse rechten en plichten te regelen, de juridische 

grondslag van de gehele staat vast te stellen en de bondsgrondwet in het leven te 

roepen en te wijzigen.
268

 Het derde lid is volgens Nawiasky dus in essentie 

bevoegd tot alles wat nodig is om twee soevereine, niet van elkaar afgeleide 

autoriteiten tot een juridische eenheid te maken.
269 

Het staat dan ook 

hiërarchisch boven de centrale staat en de lidstaten en perkt hun soevereiniteit in 

door hun onderlinge relatie te regelen.
270

  

 Nawiasky begaat echter niet de vergissing die Haenel uiteindelijk wel 

maakt. Anders dan Haenel laat hij het derde lid niet samenvallen met de centrale 

staat – ook al meent hij net als Haenel dat hun organen doorgaans wel 

samenvallen – omdat op die vergissing volgens hem de theorie van de 

soevereine centrale staat en de niet-soevereine lidstaten gebaseerd is.
271

 De 

consequentie ervan zou de gedachte zijn dat het centrale gezag steeds boven dat 

van de lidstaten zou staan, zelfs op wetgevingsgebieden waarop hun 

nevengeschiktheid eigenlijk buiten twijfel staat.
272

 Dit is volgens hem echter een 

vergissing, omdat er theoretisch wel degelijk onderscheid gemaakt kan en moet 

worden tussen de centrale staat en het boven hem en de lidstaten staande derde 

lid. 

 Wel kleeft aan Nawiasky’s drieledige bondsstaat hetzelfde bezwaar als aan 

die van Haenel. Hoewel de constructie theoretisch goed denkbaar is komt hij 

namelijk nergens voor. Hij is met andere woorden wel goed denkbaar, maar nog 

nooit in praktijk gebracht. Fundamenteler is bovendien het bezwaar dat de 

drieledige bondsstaat in wezen een zeer ingewikkelde eenheidsstaat is. De 

soevereiniteit over de rechtsorde berust immers uitsluitend bij het derde lid. 

Complicerend is daarmee dat de soevereiniteit over de rechtsorde en de 

soevereiniteit in de rechtsorde uitdrukkelijk uit elkaar worden gehaald, omdat 

het eerste en tweede lid bedoeld lijken te zijn voor de uitoefening van met name 

de wetgevende en uitvoerende macht. Geschikt voor een constructie die 

meerdere soevereine volkeren omvat is de drieledige bondsstaat in ieder geval 

niet. 

 Nuttiger en vernieuwender is Nawiasky’s oplossing voor tweeledige 

bondsstaten, die de bondsstaat zien als veelheid. Uitgangspunt van deze 

constructie is dat de centrale staat en de lidstaten ieder op zodanige wijze over 

eigen wetgeving en over eigen normuitvoering beschikken, dat het geheel van 

beide zowel complementair als alternatief is. Dat wil zeggen dat de wetgeving 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

268  De regeling van de buitenlandse betrekkingen komt in aanmerking voor zover die de 

gezamenlijkheid raakt. Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 159-160. 
269  Vgl. Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 51. Nawiasky noemt het ‘derde lid’ 

bondsstaat, maar legt zelf ook uit hoe verwarrend de term bondsstaat is wegens al zijn 

betekenissen. Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, resp. p. 160 en p. 150. 
270  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 160. Vgl. Greber, Grundlagen des Bundesstaates, 

p. 51.  
271  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 160. 
272  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 160. 
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en uitvoering van de centrale staat en de lidstaten weliswaar geheel gescheiden 

zijn, maar er wel sprake is van een geheel waarin in alle statelijke 

aangelegenheden is voorzien, terwijl één taak nooit bij beide berust.
273

 Enigszins 

vergelijkbaar met Waitz en Madison ziet Nawiasky de centrale staat en de 

lidstaten als (wederzijds) beperkt soeverein en als deels statelijk.
274

 Anders dan 

zij besteedt hij echter veel aandacht aan de eenheid van het geheel omdat die 

volgens hem vanuit het standpunt van de rechtsonderdanen noodzakelijk is.
275

 

 Het negentiende-eeuwse Duitse debat vertrouwde voor die eenheid 

uiteindelijk op de suprematie van het bondsrecht en op de Kompetenz-

Kompetenz van het centrum. Hoewel Nawiasky toegeeft dat het gebruik van 

deze bevoegdheid het machtsevenwicht tussen lidstaten en centrale staat in 

belangrijke mate kan wijzigen, is het volgens hem onjuist hieraan de conclusie 

te verbinden dat het centrum soeverein is en de leden niet.
276

 Hij meent net als 

Schmitt dat bevoegdheden naar hun aard beperkt zijn en dus niet met 

soevereiniteit verward moeten worden. Bovendien kan volgens hem zonder 

meer constitutioneel vastgelegd worden dat de federale staatsopbouw niet 

terzijde gesteld kan worden.
277

 

 Fundamenteler dan die argumenten is evenwel zijn visie op de wezenlijke 

samenhang tussen centrale staat en lidstaten. Ervan uitgaande dat de bondsstaat 

is ontstaan door aaneensluiting van meerdere staten, stelt hij namelijk dat de 

centrale staat niet alleen bij zijn ontstaan, maar juist ook daarna en doorlopend 

gedragen wordt door de wil van de lidstaten daartoe.
278

 Het resultaat hiervan is 

volgens hem dat zowel de centrale staat als de lidstaten soeverein zijn en dus 

nevengeschikt aan elkaar zijn.
279

 Deze nevenschikking zou ook blijken uit hun 

verhouding tot de staatsonderdanen. Zij zijn volgens hem op gelijke wijze 

ondergeschikt aan de centrale staat als aan de lidstaten, hetgeen meestal 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

273  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 151-152. 
274  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 149-151 en Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum 

Bundesstaat, p. 30. 
275  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 155. 
276  De Kompetenz-Kompetenz hoeft volgens Nawiasky overigens helemaal niet bij het 

centrum te berusten, en kan net zo goed worden opgedragen aan de lidstaten. Nawiasky, 

Allgemeine Staatslehre, p. 152-153. 
277  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 152-153. 
278  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 153. 
279  Hij houdt overigens ook rekening met een andere ontstaanswijze. De ‘oorspronkelijke’ 

bevoegdheidsverdeling kan volgens hem namelijk zowel tot stand komen door 

aaneensluiting van staten, als door het tot bondsstaat worden van een eenheidsstaat. In 

het laatste geval geeft een eenheidsstaat volgens hem een deel van zijn bevoegdheden op, 

onder de voorwaarde dat er lidstaten geconstitueerd worden welke de vrijgegeven 

bevoegdheden uitoefenen en zich tot een gemeenschap verenigen. De voormalige 

eenheidsstaat sluit zich dan aan bij die nieuwe vereniging. Het resultaat hiervan is naar 

Nawiasky’s mening hetzelfde als een door aaneensluiting ontstane bondsstaat: de 

oprichting van een bondsstatelijke vereniging, bestaand uit een centrale staat en meerdere 

lidstaten. Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 153-155. 
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juridisch vormgegeven is in een dubbel staatsburgerschap. Zou dit anders zijn en 

zouden de lidstaten geen soevereiniteit of statelijkheid hebben, dan zou er 

volgens Nawiasky slechts sprake zijn van een gedecentraliseerde eenheidsstaat 

met zelfbesturende lichamen als onderdelen.
280

 

 Afgezien van een drieledige bondsstaatconstructie kan de nodige federale 

eenheid volgens Nawiasky dus niet bereikt worden door het hogere gezag van de 

centrale staat. Ook kan die niet worden gevonden in de eenheid van alle 

aangesloten staten. Die eenheid is er volgens hem namelijk niet, zodat geen 

orgaan of persoon die eenheid van lidstaten kan belichamen. De nodige eenheid 

wordt in plaats daarvan bereikt door wederzijdse verwijzing, waarbij iedere 

rechtsorde naar de andere verwijst.
281

 De centrale staat en de lidstaten recipiëren 

door deze verwijzing de andere rechtsorde, zonder dat zij daardoor hun 

soevereiniteit verliezen.
282

 Hoewel de betrekkingen tussen hen volgens 

Nawiasky dus principieel volkenrechtelijk zijn, zijn de constituties deel van 

elkaar doordat zij dat zelf zo regelen.
283

 Zijn tweeledige bondsstaat is daarmee 

‘die Vereinigung einer Mehrzahl von teilkompetenten Staaten, von denen einer 

alle übrigen durch seine Zuständigkeit in der Hauptsache in gleicher Weise 

ergänzt.’
284

 Deze vinding is vrij geniaal, omdat Nawiasky ermee in staat is 

verschillende rechtsordes principieel gescheiden te houden, maar ze materieel 

toch ‘gemengd’ te maken. Ze doen met andere woorden vrijwillig alsof ze een 

eenheid zijn. Daarmee kan zowel de suggestie gewekt worden dat de lidstaten 

soeverein zijn, als dat de centrale staat dat is.  

 De vraag is desondanks hoe overtuigend deze tweeledige 

bondsstaatconstructie is. Nawiasky heeft in ieder geval een punt waar hij stelt 

dat lidstaten en bondsstaat niet zomaar willekeurig bevoegdheden aan zich 

kunnen trekken, omdat enige coördinatie tussen hen noodzakelijk is. Aan de 

andere kant is het ook niet zo dat bevoegdheden niet bij zowel de lidstaten als de 

centrale staat kunnen berusten. Zolang er immers een conflictnorm bij 

gelijktijdig gebruik ervan voorhanden is, is er eigenlijk geen probleem. Net zo is 

het probleem dat alle overheidsaangelegenheden ergens moeten berusten snel 

opgelost: doorgaans wordt de restcategorie van bevoegdheden immers aan de 

centrale staat of aan de lidstaten toegewezen.
285

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

280  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 153-154. 
281  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 155. Vgl. Greber, Grundlagen des Bundesstaates, 

p. 47. 
282  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 153-155; Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum 

Bundesstaat, p. 30. 
283  Deze receptie van het recht van de andere rechtsorde heeft wel wat weg van de 

Nederlandse receptie van volkenrecht volgens art. 93 en 94 Gw. Zie over de status van 

het bondsstaatsrecht als volkenrecht van bijzondere aard Nawiasky, Allgemeine 

Staatslehre, p. 156-157. 
284  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 156. 
285  Nawiasky ziet complementariteit zelfs zo dat de ene zijde moet aanvullen wat de andere 

nalaat. Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 161. Hierin kan met enige goede wil een 
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 Ook dit neemt echter niet weg dat, in ieder geval vanuit het perspectief van 

de rechtsonderdaan, duidelijk moet zijn hoe de verschillende rechtsnormen zich 

tot elkaar verhouden. Het is immers zelfs theoretisch moeilijk voorstelbaar dat 

de rechtsordes zodanig gescheiden zijn dat ze nooit met elkaar in botsing 

komen. De soevereiniteit van zowel de centrale staat als de lidstaten roept de 

vraag op hoe die twee zich tot elkaar verhouden.
286

 De wederzijdse verwijzing 

lijkt daarbij op het eerste oog een goede oplossing, aangezien de federale 

rechtsorde zo wordt verankerd in de lidstaatrechtsorde en omgekeerd. De 

bondsstaat zou dan twee soevereinen in zich kunnen verenigen omdat zij dat 

beide wensen. 

 Bij nadere beschouwing ligt dat echter ingewikkelder. Waar Nawiasky 

enerzijds stelt dat de bondsstaat wordt gedragen door de voortdurende wil 

daartoe van de delen en anderzijds dat de centrale staat en de lidstaten zich door 

wederzijdse vrijwillige verwijzing aaneensluiten, lijkt hij zichzelf namelijk 

tegen te spreken. Als de centrale staat immers gedragen wordt door doorlopende 

wilsovereenstemming van de lidstaten, dan is het moeilijk voorstelbaar dat zijn 

wil werkelijk soeverein of zelfstandig is.
287

 Het is moeilijk voorstelbaar dat een 

grootheid soeverein is en tegelijkertijd afhankelijk is van de voortdurende wil 

van andere soevereinen. 

 

6. Beschouwing: eenheid en veelheid verenigd? 

6.1 Het (terminologische) probleem van volkssoevereiniteit in verticale 

verhoudingen 

6.1.1 De uitdaging van volkssoevereiniteit en (con)federalisme 

Het basale probleem van op meerdere soevereine volkeren gebaseerde 

staatsrechtelijke entiteiten, hieronder gemakshalve aangeduid met 

(con)federalisme, is dat volkssoevereiniteit uitgaat van de eenheid van het volk 

en zijn rechtsorde, terwijl (con)federalisme juist structuren voorschrijft of 

beschrijft die diversiteit benadrukken. De verschillende federalismedebatten 

benadrukken dan ook steeds weer dat hier een probleem ligt. Waar het centrale 

gezag voor soeverein wordt gehouden, wordt de soevereiniteit van de deelstaten 

vaak ontkend en omgekeerd. Een bevredigende oplossing, die recht kan doen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

loyaliteitsplicht worden gelezen. In afwezigheid van toegewezen taken lijkt het 

onmogelijk juridisch vast te stellen dat een zelfstandig soeverein gezag niet voldoende 

taken aan zich trekt omdat de ‘andere’ soeverein geen bevelsbevoegdheid over hem 

heeft. Een loyaliteitsplicht kan precies hieraan uitdrukking geven: ieder deel moet uit 

zichzelf doen wat goed is voor het geheel. 
286  Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 46. 
287  Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 49-51. 
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aan de soevereiniteit van zowel het centrale als het decentrale gezag bleek, 

voornamelijk vanwege het absolute karakter van soevereiniteit, buitengewoon 

moeilijk te vinden te zijn. Daarbij maakt het overigens niet uit of de 

soevereiniteit aan de staten of aan de volkeren werd toegekend.
288

 Steeds stond 

de ondeelbaarheid van soevereiniteit eraan in de weg dat er sprake kon zijn van 

meerdere soevereinen in één geordend staatsverband. De Bund-theorie kwam 

wellicht nog het dichtste in de buurt. 

 Voordat hier verder op dat probleem ingegaan wordt, worden eerst de 

belangrijkste conclusies uit het vorige hoofdstuk herhaald, opdat duidelijker 

wordt welke eisen volkssoevereiniteit eigenlijk stelt en welke (con)federale 

theorieën daarom niet overtuigend zijn. Het probleem is namelijk ingewikkelder 

dan slechts het tackelen van de ondeelbaarheidskwestie van soevereiniteit. Deze 

beschouwing onderzoekt hoe overtuigend de weergegeven theorieën 

gecombineerd kunnen worden met het in het vorige hoofdstuk uitgewerkte 

volkssoevereiniteitsconcept. Het doel daarvan is uiteraard te bezien in hoeverre 

een op volkssoevereiniteit gebaseerd parlement in (con)federale verhoudingen 

kan bijdragen aan de legitimatie van het overheidsgezag. De beschouwing past 

de conclusies daarvan nog niet uitgebreid toe op het Europees Parlement, 

aangezien dat in het volgende hoofdstuk gebeurt. 

 Misschien wel de belangrijkste conclusie ten aanzien van 

volkssoevereiniteit is dat een soeverein volk zich in juridische zin kenmerkt 

doordat het, als gemeenschap van mensen wier leden geacht worden gelijk te 

zijn, zijn wil tot samenleven heeft geuit door het tot stand brengen van een 

rechtsorde. Aan deze conclusie zijn meerdere deelconclusies verbonden. Ten 

eerste valt op dat de vraag wie of wat soeverein is slechts beantwoord kan 

worden door vast te stellen wie of wat er als zodanig gehandeld heeft. Een volk 

dat aan alle voorvereisten voor het zijn van een soeverein volk voldoet zoals 

bijvoorbeeld homogeniteit, maar geen grondwet tot stand brengt, is dus niet 

soeverein. Juridisch gezien blijkt een grootheid precies door de schepping van 

de rechtsorde een eenheid te zijn en vestigt hij zich als soeverein. 

 Ten aanzien van het volk en de rechtsorde valt op dat de soeverein niet 

gebonden kan zijn aan het recht, omdat de mogelijkheid van juridische binding 

überhaupt pas tot stand komt bij de schepping van de rechtsorde. Als het 

soevereine volk immers het verdwijnpunt van het recht is, kan het niet zelf 

gebonden zijn aan rechtsregels omdat dan niet uit te leggen is waar die vandaan 

komen zonder het natuurrecht het echte verdwijnpunt te laten zijn. Aan de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

288  Steeds waar er hier wordt gesproken van de soevereiniteit van de bond, het centrale 

gezag of de lidstaten, wordt bedoeld dat zij de belichaming zijn van de soevereiniteit van 

het bijbehorende volk. De slordigheid waarvan Calhoun eerder in dit hoofdstuk werd 

beticht wordt dus overgenomen. De reden daarvoor is dat de tekst veel minder leesbaar 

wordt als iedere keer die nuance wordt ingebouwd, terwijl die nuance in veel delen van 

de tekst geen toegevoegde waarde heeft. Waar die dat wel heeft, wordt de juiste 

terminologie uiteraard nauwkeurig toegepast. 
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andere kant betekent deze positie van de soeverein dat al het voor zijn leden 

geldende recht direct of indirect op zijn gezag steunt en dat er geen recht geldt 

dat niet te herleiden is tot dat gezag. Een consequentie van deze transcendente 

positie van de soeverein is enerzijds dat het hem te allen tijde vrij staat de 

rechtsorde te vervangen en anderzijds dat door hem geconstitueerde 

bevoegdheden zich nooit kunnen losmaken van hun grondslag door buiten de 

rechtsorde te treden. Zelfs een in beginsel onbeperkte 

grondwetswijzigingsbevoegdheid is daarmee dus toch beperkt.
289

 

 Zowel ten aanzien van het tot stand brengen van de rechtsorde als het 

handelen binnen die rechtsorde, moet het soevereine volk gerepresenteerd 

worden. Het volk kan immers niet als zodanig handelen en zelfs als dat wel 

geval zou zijn, dan nog zou zijn wil een algemene wil van de eenheid ‘volk’ 

zijn, die is gericht op het algemene belang van dat volk. De in representatie 

vastgestelde wil is immers precies verbindend omdat die niet een privéwil is van 

enkelen, maar de op het algemeen belang gerichte wil die aan allen wordt 

toegerekend. Dat allen slechts legitiem gebonden geacht kunnen worden aan 

hetgeen zij zelf (indirect) hebben vastgesteld betekent concreet dat de 

gemeenschap van allen gerepresenteerd moet worden, en dat de door 

representanten namens de gemeenschap vastgestelde volkswil geldt als hun wil. 

Samengevat betekent volkssoevereiniteit dus dat al het overheidsgezag terug te 

voeren moet zijn op het volk, dat het volk juridisch gezien een eenheid is en dat 

zijn wil een algemene wil is, die is gericht op het algemeen belang van die 

eenheid en die door representanten namens het volk wordt vastgesteld. 

 Het is precies deze laatste relatie die volkssoevereiniteit moeilijk met 

federalisme te combineren maakt. Als er immers een onlosmakelijke band 

bestaat tussen een parlement en het soevereine volk dat het representeert, 

namens wie worden de wetten dan in een federatie vastgesteld, als daarin meer 

dan één volk bestaat? En welke staatsrechtelijke consequenties heeft dat precies 

voor een op volkssoevereiniteit gebaseerd federaal parlement? De debatten van 

de afgelopen eeuwen hebben grofweg drie stromingen opgeleverd die deze 

vragen elk op hun eigen manier (niet) beantwoorden. Ze leveren echter ook een 

aantal terminologische complicaties op die eerst uit de weg geruimd moeten 

worden. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

289  De grondwetswijziger is bijvoorbeeld gehouden zich te houden aan de procedure voor 

grondwetswijziging. Zie uitgebreid over dit punt H.G. Hoogers, De herziening herzien: 

over de (on)vanzelfsprekendheid van het wijzigen van hoofdstuk 8 van de Grondwet’, 

RegelMaat 2007, nr. 3, p. 99-114. 
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6.1.2 Terminologie ten aanzien van (volks)soevereiniteit en (con)federalisme 

Dit onderzoek heeft niet als doel te komen tot een herijking van de termen 

‘(con)federalisme’ en ‘eenheidsstaat’ of van de inhoud van de term ‘staat’.
290

 De 

vraag die hier beantwoord wordt is hoe een staatsrechtelijke constructie eruit 

moet zien als die één soeverein volk kent en hoe die eruit moet zien als die 

meerdere soevereine volkeren kent. Overwegingen over statelijkheid, 

(con)federalisme en eenheidsstaat zijn dus bijvangst die zoveel mogelijk 

vermeden moet worden. 

 Aangezien de literatuur over de mogelijkheid van meerdere soevereinen in 

één staatsrechtelijke constructie echter in de sleutel van confederatie of 

statenbond, federatie of bondsstaat en eenheidsstaat is geplaatst, is het gebruik 

van de termen onvermijdelijk. Ze zijn, sterker nog, bedoeld en geschikt om de 

wezenlijke verschillen tussen verschillende staatsrechtelijke constructies te 

duiden, juist ook in het licht van één of meerdere soevereinen. De keuze voor 

een hoofdstuk over (con)federalisme was immers niet ingegeven de door 

gedachte dat dat onderwerp zo vreselijk interessant is, maar door het gegeven 

dat (con)federalisme de term is waarmee het al dan niet samengaan van 

meerdere (soevereine) volkeren in één staatsrechtelijke constructies klassiek 

wordt geduid.
291

 

 Dit hoofdstuk levert uiteindelijk een dilemma op. Gangbaar is immers de 

conclusie dat uitsluitend staten die zijn gestoeld op één soeverein gezag 

eenheidsstaten zijn, hetgeen zou meebrengen dat de huidige BRD en misschien 

ook wel de VS eenheidsstaten zijn. Hun (deel)staten zijn immers niet werkelijk 

soeverein.
292

 Aangezien beide landen juist echter vaak als prototypisch worden 

beschouwd voor landen die zichzelf als ‘federaal’ beschouwen, zou het te ver 

gaan, althans wereldvreemd zijn te beweren dat ze zich in die kwalificatie 

vergissen. Federalisme zou dan immers uitsluitend een staatsvorm zijn die bijna 

niet voorkomt, terwijl verreweg de meeste staten die zich ‘federaal’ noemen in 

wezen eenheidsstaten zouden zijn die de term ten onrechte zouden gebruiken.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

290  Hoewel dit onderzoek de ‘statelijkheid’ van een politieke organisatie zoveel mogelijk 

heeft genegeerd als niet ter zake doende kwalificatie, die bovendien vanuit 

politicologisch oogpunt zwaarbeladen is, lijkt het uiteindelijk niet mogelijk helemaal aan 

de term te ontkomen. 
291  Zie hierover onder meer de inleiding van dit hoofdstuk en hoofdstuk 1. 
292  Volgens het klassieke onderscheid tussen staten en niet-staten op grond van 

soevereiniteit zouden de Duitse Landen en de Amerikaanse staten daarmee dus geen 

staten zijn en zouden ze zich niet wezenlijk onderscheiden van de provincies van een 

eenheidsstaat. Daarmee zou de hele federale constructie zich ook niet wezenlijk 

onderscheiden van de eenheidsstaat en zou daarvoor een aanvullend argument of 

criterium nodig zijn. Hoewel het debat hierover nooit een eenduidig criterium heeft 

opgeleverd, hebben verreweg de meeste voorgestelde criteria eerder betrekking op de 

organisatievorm van de federatie als geheel dan op de fundamentele kwaliteit van de 

staten. 
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 Hier wordt die conclusie dan ook niet getrokken en wordt federalisme 

breder gezien. Weliswaar past de term vanuit zijn historische achtergrond 

typisch in de drieslag van mogelijke staatsvormen ‘confederatie, federatie, 

eenheidsstaat’, veel conceptuele helderheid heeft die drieslag, juist ook 

historisch gezien, niet opgeleverd. Over wat de staatsvorm ‘federatie’ inhoudt en 

of die überhaupt mogelijk is lijkt uiteindelijk dan ook geen consensus bereikt te 

zijn. Omdat er wereldwijd evenwel vele staten zijn die zichzelf federaal noemen, 

wordt hier (men zou het op fenomenologische wijze kunnen noemen) 

aangenomen dat federalisme in zijn algemeenheid wel mogelijk is en dat het iets 

betekent. Abstraherend kan dan grosso modo gesteld worden dat federalisme op 

de één of andere manier politieke eenheid en diversiteit combineert en dus te 

maken heeft met een zekere politieke eigenheid van (lid- of deel)staten, die 

onderdeel zijn van een groter staatsrechtelijk geheel dat zichzelf federatie 

noemt.
293

  

 Hetzelfde dilemma geldt voor het fenomeen eenheidsstaat. Waar deze term 

historisch, en dan met name in het negentiende-eeuwse Duitsland gebruikt werd 

voor staten waarin uitsluitend het centrale gezag soeverein is, lijkt de term 

tegenwoordig, net als federalisme, meer te zien op de verhouding tussen de 

verschillende overheidslagen binnen de staat, in het positieve staatsrecht dus.
294

 

De BRD is bijvoorbeeld naar oude terminologie een eenheidsstaat, terwijl die 

naar nieuwe terminologie een federatie is. Anders en ingewikkelder gezegd is de 

BRD dus wezenlijk een eenheidsstaat omdat die op één soeverein gezag steunt, 

waarvan uiteindelijk al het overheidsgezag, of dat nu centraal of decentraal is, 

afgeleid is, terwijl die staat wel een federale organisatievorm kent. De verleiding 

is hier groot om te concluderen dat de term federalisme voorheen betrekking had 

op de staatsvorm van een statelijke entiteit, terwijl die tegenwoordig betrekking 

heeft op de regeringsvorm ervan.
295

 Ongelukkigerwijs lijkt de term ‘staatsvorm’ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

293  Vgl. bijvoorbeeld Nicolaïdis & Howse, The Federal Vision, m.n. de inleiding en deel I en 

M. Burgess, ‘Nationalism, federalism and European integration’, in: E. Kossmann e.a., 

Nationalisme, Federalisme en Democratie, Groningen: Wolters-Noordhoff 1993, m.n. p. 

26, waar Burgess stelt dat ‘unity in diversity’ inherent aan federalisme is. 
294  Zie o.a. L. Bellekom e.a., Compendium van het staatsrecht, Deventer: Kluwer 2007, p. 

11-13. 
295  Het lijkt er sterk op dat de term ‘federalisme’ ten minste twee keer van inhoud verschoten 

is. De eerste keer was toen Tocqueville, overigens naar huidig inzicht terecht, opmerkte 

dat als de VS ‘federaal’ is, die term iets anders was gaan betekenen dan voorheen en dat 

die ‘lossere staatsverbanden’ dan de VS het beste aangeduid kunnen worden met 

‘confederaal’. Wanneer in de geschiedenis ook precies de tweede inhoudsverschuiving 

heeft plaatsgevonden (men zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de Republiek van 

Weimar, die zichzelf federaal noemde maar wezenlijk op het Duitse volk als eenheid 

steunde), de inhoud van die tweede verschuiving lijkt te zijn dat het onderscheid tussen 

‘federaal’ en ‘unitair’ kennelijk niet afhangt van de vraag naar de soevereiniteit, maar 

van de organisatiewijze van het federale verband, dat zich moeiteloos kan aanduiden met 

federale staat (in tegenstelling tot Verenigde Staten). 
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in de loop der tijd echter evenzeer van inhoud verschoten te zijn.
296

 Erg 

verhelderend werkt die conclusie dus ook niet. In het vervolg wordt daarom 

onderscheiden tussen het wezen of fundament van een statelijke entiteit, 

waarmee zijn al dan niet soevereine grondslag wordt bedoeld, en zijn 

organisatievorm. De terminologie die hieronder uitgewerkt wordt zoekt steeds 

aansluiting bij dat onderscheid. 

 Omdat de federalismegedachte uitdrukking kan vinden in zowel het 

staatsrecht van een staatsrechtelijke constructie als in de metajuridische theorie 

daarachter, kan die het beste gezien worden als overstijgende term voor de 

combinatie van politieke en staatsrechtelijke eenheid en diversiteit in één 

staatsrechtelijke constructie. Binnen de categorie ‘federalisme’ is de bondsstaat 

(of federale staat) dan een constructie waarin die gedachte uiting krijgt op basis 

van één soeverein gezag (dit heet unitair federalisme). De statenbond (of 

confederatie) is een constructie waarin dat het geval is op basis van het gezag 

van meerdere soevereine gezagsbronnen. De Bund is, tot slot, een 

staatsrechtelijke constructie die ogenschijnlijk tegelijkertijd een bondsstaat en 

een statenbond is. Hij wordt gezien als meest ontwikkelde versie van de theorie 

die begon bij Madison en (voorlopig) eindigde bij Nawiasky.  

 Een enigszins contra-intuïtieve consequentie van deze terminologie is dat de 

statenbond een vorm van federalisme is. In het vervolg wordt dan ook, voor alle 

duidelijkheid, gesproken van (con)federalisme, zoals in de rest van het boek ook 

gedaan is. Daarmee wordt evenwel exact hetzelfde bedoeld als hier met 

‘federalisme’, namelijk de overstijgende term voor confederalisme en unitair 

federalisme. Dat klinkt wellicht enigszins ingewikkeld en is het misschien ook. 

Er zijn echter drie redenen om ‘federalisme’ evenzeer als overstijgende term te 

gebruiken als de term ‘(con)federalisme’. De eerste is dat federalisme zijn 

oorsprong vindt in de confederatie (zie Tocqueville). De tweede is dat, juist in 

het Europese debat, de EU vrij algemeen wordt gezien als een constructie die 

een federale organisatievorm heeft, terwijl die volgens velen juist een 

confederale grondslag heeft. De derde en meest zwaarwegende reden is dat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

296  Volgens zowel Burkens e.a. als Kortmann ziet de term staatsvorm op de wijze waarop 

bevoegdheden binnen een staat zijn verspreid over kleinere territoriale eenheden of 

overheidsverbanden. M.C. Burkens e.a., Beginselen van de democratische rechtsstaat, 

Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink i.s.m. het G.J. Wiarda Instituut 2001, p. 278 en 

C.A.M.J. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2005, p. 43. Als men bv. de 

definitie die Oud geeft van de term vergelijkt met de definitie die Kortmann geeft van de 

term regeringsvorm valt op dat die beide zien op dezelfde relatie en het onderscheid 

tussen monarchie, aristocratie en democratie als basis hebben. P.J. Oud, Het 

constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden, deel I, Zwolle: Uitgevers-

maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink 1947, p. 69 e.v. en Kortmann, Constitutioneel recht, 

p. 47. Opvallend is in dit verband overigens dat het Duitse woord Staatsform in het 

Nederlands ‘regeringsvorm’ betekent en Regierungsform volgens Stern ziet op het 

onderscheid tussen presidentiële en parlementaire stelsels (als zuivere 

verwezenlijkingsvormen van democratie). Stern, Das Staatsrecht der BRD, p. 955. 
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‘federalisme’ blijkens de literatuur erover en blijkens de federalisme-debatten 

die in het verleden hebben plaatsgevonden (ook naar huidig inzicht) nu eenmaal 

niet een scherpomlijnd begrip is. Aansluitend bij Forsyth kan hier worden 

opgemerkt dat het nut van theorie en van de definitie van termen is dat daarmee 

duidelijk wordt gemaakt wat we met het ene ‘ding’ en met het andere bedoelen 

en wanneer we vinden dat het ene ‘ding’ het andere is geworden.
297

 De 

gebruikte termen moeten dus enerzijds zoveel mogelijk aansluiten bij de 

literatuur erover, maar anderzijds wel in zoverre aangescherpt zijn dat duidelijk 

is wat ermee wordt bedoeld. ‘Federalisme’ is de term die het beste aansluit bij 

de literatuur erover, maar maakt niet op het eerste oog al duidelijk dat daaronder 

ook confederalisme wordt begrepen. Daarom wordt hier gewerkt met 

‘(con)federalisme’. 

 Hoewel de consequentie van de hier gepresenteerde definities is, dat 

‘federalisme’ de algemene categorie is en niet de stroming die hoort bij de 

‘bondsstaat’, wordt daarin toch volhard omdat met die indeling zoveel mogelijk 

voorkomen wordt dat van de gebruikelijke terminologie afgeweken wordt. 

Wanneer dat nodig is zal de stroming die bij de bondsstaat hoort daarom 

aangeduid worden met ‘unitair federalisme’ (zoals confederalisme bij de 

statenbond hoort), opdat helder is dat een vorm van federalisme bedoeld wordt 

die principieel uitgaat van één (soeverein) gezag. 

 

 6.2 Drie modellen voor de soevereiniteit van of één of meer volkeren over de 

rechtsorde(s) 

6.2.1 Unitair federalisme: de bondsstaat 

Omdat dit onderzoek vooral inzicht probeert te krijgen in op meer soevereine 

volkeren gebaseerde staatssystemen, is een eerste onderscheid dat kan worden 

gemaakt dat tussen wezenlijk op één soeverein en op meerdere soevereinen 

gebaseerde constructies. In de eerste categorie vallen ge(de)centraliseerde 

eenheidsstaten en unitaire federaties, hier ook wel aangeduid met bondsstaat.  

 Unitair federalisme vloeit met name voort uit de theorieën van Webster en 

Zorn. Het baseert zich ten einde toe op één soeverein gezag over de gehele 

federale rechtsorde, terwijl de deelstaten of -volkeren zich te houden hebben aan 

de grenzen die hun nationaal gesteld zijn. Zij gaan dus niet werkelijk over hun 

eigen rechtsorde. Volgens Webster komt het gezag van de deelstaten voort uit de 

deelvolkeren en hebben die staten dus eenzelfde soort positie ten opzichte van 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

297  ‘[P]olitical theory cannot remain satisfied with the repeated assertion that the world is 

‘process’. (…) The effort of theory, however, is precisely to understand what change 

itself is; it seeks to define what is one ‘thing’ and not another ‘thing’; it seeks to show 

when one ‘thing’ can be said to have become another ‘thing’ and hence to distinguish 

fundamental alterations from superficial ones.’ Forsyth, Unions of States, p. 146. 
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hun volkeren als het centrale gezag ten opzichte van het volk heeft (namelijk die 

van geconstitueerde machten). Aangezien de deelvolkeren volgens hem echter 

slechts zo soeverein zijn als het centrale gezag toestaat, is hierbij van echte 

soevereiniteit geen sprake.  

 Zorn stelt dan ook terecht dat het decentrale gezag voor van de nationale 

soeverein afgeleid moet worden gehouden. Dit is mogelijk omdat het zijn 

bestaansgrond vindt in het niet door het centrale gezag opgeslokt zijn van zijn 

bevoegdheden. Hoewel het niet-afnemen van bevoegdheden bepaald niet 

hetzelfde is als het verlenen ervan en zich hier dus rafelranden van het model 

‘bondsstaat’ manifesteren, is het belangrijkste punt dat de beperktheid van de 

decentrale ‘soevereinen’ erop duidt dat zij uiteindelijk hun oorsprong vinden in 

de nationale soeverein.
298

 Wellicht moet er om dit model te vervolmaken dus 

een expliciete overlating van bevoegdheden aan het decentrale gezag 

plaatsvinden, bijvoorbeeld in de bewoordingen van het Amerikaanse tiende 

amendement.
299

 Hoe dan ook is het belangrijkste punt dat in de bondsstaat de 

nationale soeverein al het decentrale gezag dekt. De deelvolkeren kunnen 

immers niet ‘een beetje soeverein’ over de eigen decentrale rechtsorde zijn.  

 Vanuit conceptueel oogpunt is het in een dergelijke constructie opvallend 

dat er überhaupt lid- of deelstaten zijn. Daarvoor is conceptueel gezien, vanuit 

volkssoevereiniteit geredeneerd dus, immers geen aanleiding. Aangezien het 

soevereine volk echter alles mag willen, mag het er ook voor kiezen zijn staat 

een federale organisatiewijze te geven. Bovendien kunnen er historische of 

politieke redenen zijn om een federale organisatievorm te hanteren, of kan het 

rechtsstatelijke motief van verticale machtenscheiding daarvoor worden 

aangevoerd. In de BRD lijken beide bijvoorbeeld aanleiding te zijn geweest voor 

het constitutioneel zelfs onafschafbaar verklaren van de federale principes.  

 De ‘bondsstaat’ is dan ook een staat die principieel op één soeverein gezag 

steunt, maar wel deelstaten kent die door het positieve recht van die staat als 

(deels) soeverein worden beschouwd. Voor de goede orde: eigenlijk is de term 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

298  In het recht gaat het steeds om de vraag of een bevoegdheid verleend is en niet om de 

vraag of die niet is afgenomen. Zorns redenering dat de decentrale bevoegdheden van de 

centrale soevereiniteit afgeleid zijn omdat het centrale gezag ze niet heeft ontnomen is 

dus een vreemde omdat daarmee de vraag onbeantwoord blijft hoe de decentrale 

overheden überhaupt aan hun bevoegdheden komen. Kennelijk gaat Zorn er vanuit dat er 

bij vestiging van het federale gezag een (impliciete) erkenning van bestaande 

bevoegdheden heeft plaatsgevonden, zoals dat in het Nederlandse staatsrecht met 

gemeenten en provincies gebeurd lijkt te zijn. Vgl. Dölle & Elzinga, Het Nederlandse 

gemeenterecht, p. 3-4. 
299  Hoewel dit amendement bedoeld is om precies het omgekeerde weer te geven, namelijk 

de werkelijke soevereiniteit van de lidstaten, lenen zijn bewoordingen zich uitstekend 

door interpretatie als ‘gedoogclausule’. Zoals wel vaker het geval is met bepalingen die 

absolute zekerheid beogen te geven, wekt het tiende amendement immers de indruk dat 

het constitutief is voor de bevoegdheden van het staten, die de federale constitutie wel 

had kunnen wegnemen, maar desondanks aan hen overgelaten heeft. 
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‘soevereiniteit’ ten aanzien van de deelstaten misplaatst en zijn ze dat niet. Het 

gaat eerder om een soort autonomie of een zekere claim op ‘eigenheid’ die de 

provincies van een eenheidsstaat niet hebben. Aan die status worden door het 

positieve recht doorgaans rechtsgevolgen verbonden (vgl. het recht van de VS), 

aangezien het federale karakter van een bondsstaat zich typisch uit in de positie 

van zijn deelstaten.  

 Waarin die deelstaten zich precies van provincies van (gewone) 

eenheidstaten onderscheiden is niet zonder meer helder. Het kan bijvoorbeeld 

schuilen in de inspraak met federale wetgeving of grondwetswijziging (denk aan 

de BRD en de VS, voor zover het gaat om grondwetswijziging). Ook is 

denkbaar dat het zich uit in het hebben van substantiële eigen bevoegdheden, 

waarvan het federale gezag moet afblijven (denk aan de VS).
300

 Dit onderscheid 

is hier echter niet vreselijk van belang omdat dit onderzoek juist gaat om de 

positie van een parlement dat zich niet in een (uitsluitend) unitaire structuur 

bevindt. 

 Dezelfde conclusie geldt uiteindelijk voor de zogenaamde drieledige 

bondsstaat. Als het derde lid immers echt als apart lid van de organisatie gezien 

kan worden en hij niet samenvalt met de centrale staat, is alleen hij soeverein. 

De eenheid van de statelijke structuur wordt dan namelijk bereikt door één 

centraal gezag aan te stellen dat de bevoegdheidsverdeling tussen de centrale 

staat en de deelstaten regelt, hetgeen noodzakelijkerwijs meebrengt dat de 

laatste twee niet over hun eigen bevoegdheden gaan. De drieledige bondsstaat is 

in dat geval, met andere woorden, een erg ingewikkelde bondsstaat, waarin één 

nationaal gezag bestaat, waartoe het gezag van de centrale staat en dat van de 

lidstaten te herleiden zijn. De bevoegdheidsverdeling wordt daarin nationaal 

gemaakt. De consensus over de drieledige bondsstaat lijkt echter te zijn dat die 

niet werkelijk van de tweeledige afwijkt, omdat het derde lid niet werkelijk van 

het centrale gezag onderscheiden kan worden, aangezien dat lid geen eigen 

organen heeft.  

 Waar het hier hoe dan ook om gaat is dat in een bondsstaat, zoals die door 

Webster en Zorn wordt voorgestaan, principieel sprake is van één soeverein 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

300  Dat de grens tussen ‘staat’ een ‘provincie’ nogal arbitrair is wordt hier grif toegegeven. 

Zie voor het (eindeloze) negentiende-eeuwse Duitse debat hierover bijvoorbeeld Haenel, 

Deutsches Staatsrecht, p. 205-206. Zie voor een lijstje met ‘typische kenmerken van een 

federatie’ verder Heringa & Kiiver, Constitutions compared, p. 47-48. Wat opvalt aan dit 

lijstje is dat van de zeven genoemde kenmerken er ten minste twee en waarschijnlijk 

meer ook opgaan voor eenheidsstaten, terwijl de meeste federaties niet aan alle zeven 

zullen voldoen. Deze vorm van het determineren van staatstypen heeft dan ook wel iets 

weg van psychologische diagnostisering: als de patiënt aan ten minste een x aantal van de 

volgende zeven kenmerken voldoet ‘heeft hij federalisme’. Het alternatief is echter strikt 

formeel van aard: als een staat beweert een federatie te zijn dan is die dat ook. Het is dus 

maar wat je precies uit wat wilt verklaren: welke de kenmerken zijn van staten die zich 

federaal noemen, dan wel of een bepaalde staat (of die zich nu federaal noemt of niet) in 

wezen federaal is. 
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(nationaal) volk, dat als pouvoir constituant heer en meester over de rechtsorde 

is. De vraag wie er in dit model gerepresenteerd moet worden is dan ook snel 

beantwoord, terwijl de vraag wat precies de status is van (representanten) van de 

ondergeschikte deelstaten of -volkeren nadere bestudering behoeft. De 

bondsstaat lijkt daarmee één van de denkbare vormen te zijn die 

(con)federalisme kan aannemen. Deze variant ligt dicht aan tegen de 

gedecentraliseerde eenheidsstaat en zal daarvan in de praktijk wellicht niet altijd 

te onderscheiden zijn.
301

 (Con)federalisme, de gedachte dat staatsrechtelijke 

eenheid met diversiteit verenigd wordt, lijkt zich in dit model dan ook vooral in 

de organisatiewijze van de staat te uiten en niet in zijn legitimatietheorie. 

Daaraan gekoppeld is de federale organisatievorm een vrijwillige, aangezien die 

door het soevereine volk naar believen afgeschaft kan worden. Als een statelijke 

constructie dus al twee soevereinen kent, moeten die hiërarchisch nevengeschikt 

zijn omdat de ene anders ‘soevereiner’ is dan de andere en die ander daarmee 

verdringt.  

 

6.2.2 Confederalisme: de statenbond 

Helemaal aan de andere kant van het spectrum bevindt zich confederalisme, de 

staatsrechtelijke constructie die eenheid juist ten gronde ontkent. Theoretici die 

(volks)soevereiniteit hiermee combineren zijn met name Calhoun en Seydel. In 

deze constructie is glashelder dat er verschillende volkeren zijn die, soeverein 

blijvend, bij verdrag een gezamenlijke constitutie in het leven roepen. Het feit 

dat meerdere soevereinen samen één grondwettelijk document uitvaardigen, 

althans alle hun ‘handtekening zetten’ onder hetzelfde document, maakt hen niet 

tot één soeverein. Eerder is er sprake van simultane grondwetschepping door die 

verschillende soevereinen, zoals Calhoun betoogt. Willen ze namelijk soeverein 

blijven, dan moeten ze zich de bevoegdheid voorbehouden de op hen betrekking 

hebbende constitutie eenzijdig te wijzigen. De gezamenlijke grondwet geldt dan 

slechts ten aanzien van een soeverein voor zover die daaraan geen afbreuk heeft 

gedaan middels nieuwer constitutioneel recht. Ze kunnen dus wellicht 

gezamenlijk één document scheppen, maar niet een wezenlijke constitutionele 

eenheid tot stand brengen. Althans niet zonder hun soevereiniteit te verliezen en 

een (unitaire!) bondsstaat tot stand te brengen.
302

 Het geschapen document is 

volgens Calhoun daarom weliswaar qua inhoud een constitutie, maar qua vorm 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

301  Zo schijnen Italië en Spanje weliswaar formeel eenheidsstaten te zijn, maar materieel 

nogal wat kenmerken te vertonen van bondsstaten terwijl ook België en Oostenrijk 

kenmerken van beide vertonen. Daarbij worden de Nederlandse 

Koninkrijksverhoudingen dan nog niet eens genoemd. 
302  Een verschil tussen een bondsstaat en een statenbond is precies dat de eerste één 

soeverein gezag kent, terwijl de tweede er meerdere kent. Als meerdere soevereinen een 

werkelijk gezamenlijke constitutie zouden uitvaardigen zouden ze samen één soeverein 

worden, die zou bestaan uit de gezamenlijkheid van voorheen-soevereinen. 
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een (moreel) verdrag. Ten gronde wordt in een statenbond hoe dan ook het 

bestaan van een overstijgende politieke (soevereine) eenheid ontkend. De 

volkeren zijn immers soeverein, terwijl het centrale gezag de door hen gedeelde 

pouvoirs constitués zijn. Door middel van deze organen gedragen de 

soevereinen zich wellicht als eenheid, maar wezenlijk zijn ze dat niet. 

 De constructie die erachter schuilt gaat, en die uiteindelijk toch tot een soort 

eenheid leidt, is dat de organen weliswaar niet principieel nationaal zijn, maar in 

beginsel wel dezelfde normen opleggen aan alle leden van de verschillende 

soevereine volkeren. Daarmee is er wel sprake van eenheid in het recht, terwijl 

de vastgestelde regels zowel gelden namens volk A, als volk B, etc. Eén van de 

lastigste vragen van dit model is dan ook in hoeverre er sprake is van eenheid en 

wat de verschillende soevereinen precies van elkaar en van het gedeelde gezag 

zijn. 

 Wil ieder volk soeverein blijven, dan is het vereist dat het ten einde toe zelf 

kan beschikken over het op dat volk betrekking hebbende recht. Toetreding tot 

het confederale verband kan daarom niet verplicht zijn, terwijl uittreding eruit 

steeds tot de mogelijkheden moet behoren. Wie logisch doorredeneert moet 

tevens een expulsierecht aannemen, voor als een lidstaat de gezamenlijke 

voordelen van de statenbond in gevaar brengt. Als soevereiniteit immers een 

principieel recht van uittreding van ieder lid meebrengt, moet de soevereiniteit 

van de overige leden logischerwijs ook het recht inhouden een specifiek lid uit 

het samenwerkingsverband te zetten. Sinds Pufendorf wordt een dergelijke recht 

vreemd genoeg echter niet meer gezien als logisch onderdeel van de statenbond. 

 Voor zover er hoe dan ook dus al een eenheid bestaat tussen de 

verschillende soevereinen, is die niet verplicht. In plaats daarvan berust deze 

eenheid op de voortdurende wil van alle soevereinen om zich te gedragen alsof 

er sprake is van een eenheid. Een verschil tussen het maatschappelijk verdrag, 

dat theoretisch op de instemming van alle individuen berust, en het 

confederatieverdrag, dat op de instemming van alle geconfedereerden berust, is 

dus dat bij het eerstgenoemde verdrag de instemming een fictie is, terwijl dat bij 

het tweede een rechtshandeling van alle leden afzonderlijk moet zijn.
303

 

 Uiteraard zijn de verschillende volkeren, hoewel soeverein, niet bevoegd het 

confederatieverdrag eenzijdig te wijzigen aangezien ook de andere volkeren 

soeverein zijn. Principieel is voor wijziging van het verdrag dan ook de 

instemming van alle geconfedereerden nodig, aangezien er anders ten aanzien 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

303  De rechtshandeling die bedoeld wordt is het juridisch deelhebben aan de uitvaardiging 

van het confederatieverdrag. Een mooi voorbeeld van expliciet vastgehouden aan de 

eigen soevereiniteit is de preambule van de constitutie van de Geconfedereerde 

(afgescheiden zuidelijke) Staten van America: ‘We, the people of the Confederate States, 

each State acting in its sovereign and independent character, in order to form a permanent 

federal government (…) do ordain and establish this Constitution for the Confederate 

States of America.’ Zou de afscheiding standgehouden hebben, dan zou dit document een 

nieuwe statenbond hebben opgericht, die uiting zou hebben gegeven aan de 

voortbestaande soevereiniteitsclaims van de verschillende volkeren c.q. staten. 
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van ten minste één van hen (het overstemde lid) recht geldt dat niet op zijn eigen 

wil berust, hetgeen zijn soevereiniteit principieel in Frage zou stellen. 

 Dit laat echter onverlet dat een soeverein volk het recht dat ten aanzien van 

hem geldt wel ten aanzien van hemzelf eenzijdig kan wijzigen. Ieder volk blijft 

dus principieel ‘bevoegd’ verbindend recht uit te vaardigen dat niet 

overeenstemt met de confederale constitutie. Dat kan betekenen dat er sprake is 

van twee normen van gelijke hiërarchie (want allebei rechtstreeks berustend op 

het gezag van de soeverein), waarbij niet meteen duidelijk is welke met 

voorrang op de andere toegepast moet worden.
304

 Ook kan het echter zijn dat 

een oude norm expliciet zijn gelding binnen de rechtsorde van het eigen volk 

ontzegd wordt, waardoor de confederale constitutie deels zijn (interne) 

rechtskracht verliest. Daarmee is het confederatieverdrag weliswaar niet qua 

tekst gewijzigd, maar heeft een soeverein toch eenzijdig een einde gemaakt aan 

de gelding van een specifieke regel ten aanzien van hemzelf. Het is daarom 

weliswaar niet noodzakelijk, maar wel zeer verstandig een confederale 

voorziening te treffen voor dergelijke situaties. De confederatie kan uiteindelijk 

evenwel geen dwingend gezag uitoefenen dat de verschillende soevereinen tot 

eenheid smeedt. 

 Er liggen drie constructies voor de hand die gebruikt kunnen worden om 

toch de nodige positiefrechtelijke eenheid tot stand te brengen in een principieel 

pluriforme staatsrechtelijke entiteit. Ten eerste zou geregeld kunnen worden dat 

een eenzijdige contraire regeling beschouwd wordt als uittreding uit het 

verband. Ten tweede zou in het confederatieverdrag een suprematiebepaling of 

bepaling betreffende toepassingsvoorrang kunnen worden opgenomen. Een 

derde mogelijkheid is de in het internationale recht gebruikelijke en de ook door 

Calhoun voorgestane mogelijkheid dat iedere soeverein uiteindelijk voor 

zichzelf het verdrag interpreteert en daarmee zelf bepaalt of hij dat wel of niet 

geschonden heeft. De eerste bepaling zou de verhoudingen uiteraard veel meer 

op scherp zetten dan de tweede, terwijl de derde scherpe verhoudingen juist 

voorkomt. 

 Van de drie gepresenteerde mogelijkheden is de tweede de verreweg meest 

werkbare. De eerste is te rigoureus omdat schending van het confederatieverdrag 

vele malen vaker zijn grondslag zal vinden in de interpretatie of wijziging van 

de lidstaatgrondwetten door diens constitutionele organen, dan in een expliciete 

contraire soevereiniteitsdaad. Ook kan een dergelijke schending heel goed 

onbedoeld zijn, bijvoorbeeld doordat een interpretatie van een lidstaatconstitutie 

door voortschrijdend inzicht in strijd blijkt te zijn met een nieuwe interpretatie 

van het confederatieverdrag. Automatische uittreding bij verdragsschending 

moet dus verworpen worden als constructie die weliswaar theoretisch denkbaar 

is, maar geen stabiele statenbond zal opleveren. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

304  Ook hierbij kan het echter slechts om een (interpretatie)vermoeden gaan, aangezien de 

soeverein niet aan dergelijke beginselen gebonden is. Als er verder niks geregeld is, moet 

men echter toch wat. 
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 De derde mogelijkheid is daarentegen theoretisch wellicht uitstekend 

denkbaar, maar ondermijnt het nut en het gezag van de statenbond als zodanig, 

onder andere doordat de confederale organen in deze constructie met evenveel 

bevoegdheidsbeperkingen te maken hebben als er geconfedereerden zijn. Dit is 

weliswaar niet noodzakelijkerwijze een probleem, maar is dat wel meer 

naarmate er meer confederaal recht is en meer getracht wordt door middel van 

die constructie eenheid te bewerkstellingen. Zeker bij intensieve samenwerking 

zou het tegengesteld aan de aard van de statenbond zijn als de constitutionele 

organen van iedere lidstaat zelf bevoegd zouden zijn eenzijdig het 

confederatieverdrag (authentiek) te interpreteren. 

 Teneinde de nuttige werking van het confederale recht te verzekeren is het 

daarom verstandig constitutioneel te regelen dat het toepassingsvoorrang heeft. 

Dit voorkomt weliswaar niet de mogelijkheid van verdragsschending bij 

soevereine daad, maar sluit wel uit dat de organen van de lidstaten het verdrag 

(rechtens) kunnen schenden.
305

 Daarmee is tegelijkertijd de individuele 

soevereiniteit van de lidstaatvolkeren verzekerd, aangezien zonder meer blijft 

vaststaan dat ze kunnen uittreden (de schepper van recht kan dat immers ook 

weer teniet doen) en wordt toch voorkomen dat de organen van lidstaten te pas 

en te onpas de gezamenlijke constitutie kunnen schenden, althans de confederale 

organen voor de voeten kunnen lopen met eigen authentieke interpretaties van 

het gezamenlijke recht. 

 De regel van toepassingvoorrang van confederaal recht kan in het 

confederatieverdrag worden opgenomen als dat rechtstreeks door de volkeren 

zelf is uitgevaardigd en dus een constitutioneel verdrag is. Als de statenbond 

echter gebaseerd is op een volkenrechtelijk verdrag kan het ofwel in de 

constituties van de lidstaten zelf worden opgenomen of in het 

confederatieverdrag, voor zover dat constitutioneel ondersteund wordt door, en 

ingebed is in die constituties.
306

 Juist ook als de eigen constitutie immers de 

gelding en toepassingsvoorrang van het confederale recht regelt, staat vast dat 

het ‘eigen’ recht daaraan geen afbreuk kan doen. Het is dan ook deze figuur die 

het mogelijk maakt om een nieuwe soevereine daad achterwege te laten en een 

statenbond bij ‘gewoon’, door regeringen gesloten verdrag op te richten. Zolang 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

305  Een tussenvorm zou hier overigens nog kunnen zijn dat alle geconfedereerden in hun 

constitutie opnemen dat hun organen slechts dan tot conflict tussen het confederale recht 

en het ‘eigen’ recht mogen concluderen, als het ‘eigen’ recht expliciet afwijkt van 

confederaal recht. Dit zou erop neerkomen dat de constituties van de geconfedereerden 

alle het (weerlegbare) vermoeden van ‘verdragsconformiteit’ van het eigen recht zouden 

bevatten en zou het voordeel hebben dat impliciete verdragsschending uitgesloten is. 
306  In een door regeringen gesloten verdrag vastleggen dat het confederale recht principieel 

voorrang geniet op de grondwetten van de lidstaten, zoals in de EU beweerdelijk gebeurd 

is, is alleen denkbaar waar die grondwetten dat zelf mogelijk maken. Aangezien de 

regeringen immers hun bevoegdheden ontlenen aan de lidstatelijke grondwetten, zijn ze 

net zo min bevoegd te regelen dat die grondwet moet wijken voor het product van hun 

samenwerking, als ze überhaupt bevoegd zijn de gelding van dat document teniet te doen. 
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dat verdrag constitutioneel ondersteund en ingebed wordt is een soevereine daad 

niet nodig, omdat het in dat geval de constituties van de lidstaten zelf zijn, die 

regelen dat de confederale organen rechtsregels kunnen vaststellen die zonder 

omzetting gelding hebben in de rechtsordes van de lidstaten. 

 Een probleem van relatief praktische aard is dan nog de interpretatie van het 

confederale recht. Principieel is dat recht weliswaar niet unitair van aard, maar is 

het evenzeer het eigen recht van lidstaat A als het eigen recht van lidstaat B etc. 

Het hele punt van het in het leven roepen van een statenbond is echter dat er 

gezamenlijke regels zijn. Waar hierboven dus geconcludeerd werd dat het 

aangewezen is om tenminste de principiële voorrang van het confederale recht 

vast te leggen, moet ook de praktische eenheid van dat recht gewaarborgd 

worden door op de één of andere manier in de eenduidige interpretatie daarvan 

te voorzien.
307

 Hoewel dit conceptueel-theoretisch niet noodzakelijk is, ligt het 

ook vanuit die hoek wel voor de hand. Als er immers een verdrag gesloten wordt 

waarbij gezamenlijke constitutionele normen, onder andere voor gezamenlijke 

organen in het leven geroepen worden, is het eigenlijk onvoorstelbaar dat die 

normen in lidstaat A anders geïnterpreteerd worden dan in lidstaat B. Al was het 

maar omdat een dergelijke praktijk het voor de gezamenlijke organen 

onmogelijk zou maken behoorlijk te functioneren.
308 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

307  Het is wellicht theoretisch denkbaar dat bevoegdheidsconflicten vermeden kunnen 

worden door een strikte en heldere bevoegdheidsafbakening tussen statenbond en 

lidstaten vast te leggen. Praktisch is dat echter een illusie gebleken. Uiteindelijk zal bij de 

interpretatie van die scheiding toch weer de vraag boven komen drijven of een bepaalde 

materie, die potentieel onder meerdere bevoegdheidscategorieën valt nu door de 

statenbond of door de lidstaten geregeld mag worden. 
308  Duidelijk werd uit de hoofdstukken 2 tot en met 4 dat dit het klassieke argument is 

waarop met name centrale rechters zich beroepen teneinde hun status als hiërarchisch 

hoogste interpretator zeker te stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de redenering van 

Justice Story in Martin v. Hunter en de redenering van het Europese Hof van Justitie in 

een hele reeks arresten, waaronder Costa/ENEL. Duidelijk werd daarbij ook dat 

interpretaties van het gezamenlijke recht in de weg kunnen staan aan interpretaties van 

het eigen, decentrale recht en daarmee de indruk kunnen wekken dat de confederale 

organen van hoger rang zouden zijn dan de decentrale organen, quod non. Hoewel het 

om die laatste reden verleidelijk is voorstander te zijn van een systeem waarin zowel 

confederale als lidstatelijke rechters bevoegd zijn in laatste instantie het ‘eigen’ recht 

interpreteren, is dit toch onwenselijk. De consequentie hiervan is namelijk dat het, zoals 

dat tegenwoordig het geval is in de EU, uiteindelijk de rechtstoepassers zijn die hier de 

dupe van zijn, aangezien zij tegelijkertijd volstrekt tegengestelde, maar evenzeer 

juridisch bindende uitspraken moeten toepassen. Dit argument wordt overigens sterker 

naar mate er intensiever samengewerkt wordt en er dus een sterkere vervlechting van 

rechtsordes optreedt. Een ander argument kan zijn dat waar het soevereine volk eenheid 

door samenwerking gewenst heeft, het niet aan zijn lidstatelijke organen is om die te 

frustreren. Als derde argument kan opgevoerd worden dat het gedeelde recht slechts dan 

werkelijk gedeeld recht is, als ook in de praktijk aan de eenheid ervan vastgehouden 

wordt. Zie voor het debat in Martin v. Hunter ‘Judge Spencer Roane’ en Haines, The role 
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 Hiermee is niet gezegd dat de lidstaten geen greep zouden kunnen hebben 

op het orgaan dat in ultimo gaat over de interpretatie van het confederale recht. 

Er zijn immers allerlei constructies denkbaar die dat zeer goed mogelijk maken. 

Waar het om gaat is dat er één orgaan is dat uiteindelijk gaat over de 

verbindendheid van het confederale recht. De statenbond is immers bedoeld om 

praktische eenheid in wezenlijke diversiteit tot stand te brengen door 

gezamenlijke regels uit te vaardigen. Een systeem ontwerpen waarbij iedere 

lidstaat uiteindelijk zelf gaat over de betekenis van het confederale recht, zoals 

in het internationale recht vrij gebruikelijk is, helpt dan niet aangezien het er in 

een statenbond nu net om gaat dat niet langer iedere lidstaat zijn eigen regels 

hanteert aangezien dit tegengesteld zou zijn aan de aard van de statenbond.  

 Toegegeven, conceptueel noodzakelijk is het niet. Bij wijze van voorbeeld 

kan gewezen worden op de Europese Unie, die nog steeds prima functioneert, 

terwijl er de facto nog steeds verschillende hoogste rechters zijn die 

interpretatieautonomie claimen. Verstandig en handig is het echter wel. Alleen 

al het Nederlandse voorbeeld van de verschillende SGP-zaken bewijst immers 

hoe juridisch gecompliceerd het kan zijn om aan compleet tegenstrijdige 

rechtsplichten tegelijkertijd te moeten voldoen.
309

 En dan is Nederland nog een 

eenheidsstaat en kan het probleem relatief eenvoudig met wetgeving worden 

opgelost. Daarmee vergeleken is het, om het Europese voorbeeld nog wat verder 

uit te werken, eigenlijk wonderbaarlijk en een zegen dat het in de praktijk geen 

problemen oplevert dat Duitse ambtenaren van welke (deel)overheid ook zowel 

het Grundgesetz eigener beweging ten gunste van het Unierecht moeten 

negeren, als het juist (omgekeerd) ten koste van dat recht moeten toepassen.
310

 

 Hoe dan ook is het tweede denkbare model waarbij volkssoevereiniteit en 

(con)federalisme tegelijkertijd worden toegepast dus het confederale model, dat 

op de soevereiniteit van de geconfedereerden berust en daarmee principieel 

uitgaat van politieke diversiteit. Deze staatsrechtelijke constructie heeft als 

basisdocument een verdrag dat ofwel door de volkeren zelf, ofwel door de 

regeringen wordt gesloten en waarbij een confederale ‘constitutie’ in het leven 

wordt geroepen. Met dat laatste wordt dan bedoeld dat er gezamenlijke organen 

in het leven geroepen worden, die met voldoende bevoegdheden worden 

toegerust om de beoogde confederale eenheid tot stand te brengen. Vanwege die 

beoogde eenheid ligt het zeer voor de hand op zijn minst de principiële voorrang 

van het confederale recht vast te leggen en de hoogste interpretatie ervan bij een 

gezamenlijk orgaan neer te leggen. Al was het maar om het construct werkbaar 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

of the Supreme Court, p. 343-346. Zie voor het debat tussen Hayne/Calhoun en Webster 

verder hoofdstuk 4. 
309  Zie bv. R. Schutgens & J. Sillen, ‘De SGP, het rechterlijk bevel en het kiesrecht’, NJB 

2010, nr. 17, p. 1114-1117.  
310  Denk hierbij aan de nog immer voortgaande institutionele interpretatiestrijd tussen het 

Europese Hof van Justitie en het Duitse Bundesverfassungsgericht. Zie hierover nader 

het volgende hoofdstuk. 
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te houden. Als het verdrag rechtstreeks door de volkeren zelf wordt vastgesteld 

kan dit in het verdrag zelf worden vastgesteld; berust het verdrag op het gezag 

van de regeringen, dan is vastleggen in de grondwetten van de lidstaten de 

aangewezen structuur. 

 Strikt genomen is er bij dit alles eerder sprake van simultane 

rechtsvaststelling dan van het vaststellen van één overkoepelende constitutie. 

Iedere geconfedereerde is en blijft immers slechts gebonden aan het door 

hemzelf uitgevaardigde recht, aangezien hij anders zijn soevereiniteit zou 

verliezen. Uiteraard kan het verdrag slechts bij overeenstemming gewijzigd 

worden, maar ook dit verandert er niets aan dat ieder lid te allen tijde eenzijdig 

kan uittreden. In die zin gedragen de geconfedereerden zich alsof ze een 

politieke eenheid vormen terwijl ze die, vanuit het concept volkssoevereiniteit 

bezien, niet daadwerkelijk vormen. 

 Een lastige vraag die dan nog niet is beantwoord is of wijziging van het 

confederatieverdrag ook, zoals Calhoun en Seydel stellen, bij gekwalificeerde 

meerderheid namens alle leden mogelijk is. Hier wordt volstaan met de 

constatering dat beide auteurs spreken van het ‘namens alle leden’ verbindend 

vaststellen van recht en dat ze daarom vermoedelijk een representatieconstructie 

op het oog hebben. Representatie is immers precies het namens A door B 

vaststellen van A’s wil. Op de vraag of één persoon verschillende soevereinen 

kan representeren wordt hieronder in het kader van de politieke wilsvorming in 

de statenbond teruggekomen. Daarbij zal dan meteen blijken of deze stelling van 

Calhoun en Seydel juist is. Zou dat niet het geval zijn, dan gaat overigens hun 

tweede argument waarom de geconfedereerden hun soevereiniteit niet verloren 

zijn nog altijd op, namelijk dat ze desgewenst kunnen uittreden. 

 

6.2.3 De Bund als overstijgende categorie en verschijningsvorm tegelijk 

De derde staatsrechtelijke constructie die betoogt (volks)soevereiniteit en 

federalisme tegelijk toe te passen is het Bund-model van Schmitt, dat de laatste 

jaren op veel belangstelling van verschillende Europese constitutionalisten mag 

rekenen.
311

 Daarin schijnt er een werkelijk soeverein centrum te bestaan naast de 

werkelijk soevereine delen. ‘Schijnt’ is hier beslist het goede woord. Ook 

Schmitt meent immers dat gedeelde soevereiniteit niet bestaat en stelt dat slechts 

één van beide werkelijk soeverein kan zijn. Volgens hem is er daarom vooral 

sprake van het naast elkaar bestaan van elkaar wezenlijk uitsluitende 

soevereiniteitsclaims.  

 Opvallend genoeg betekent het feit dat ze niet beide gelijk kunnen hebben 

en er in dat opzicht dus sprake is van een ‘of, of’-situatie, dat beide moeten 

claimen het gehele recht te legitimeren en er in die zin dus sprake is van een ‘en, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

311  Zie bijvoorbeeld Schütze, From Dual to Cooperative Federalism, p. 38-40. Voor de 

overeenkomsten tussen de Bund en de theorie van het constitutioneel pluralisme, zie 

paragraaf 2.3 van het volgende hoofdstuk. 
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en’-situatie. Als één van beide immers slechts een deel van het recht beweert te 

legitimeren is niet al het op hem betrekking hebbende recht op hem terug te 

voeren en is hij sowieso niet soeverein. Dit brengt mee dat waar Madison en 

Waitz nog betoogden dat federalisme twee netjes van elkaar afgescheiden 

soevereine sferen kent, Schmitt juist stelt dat dat niet kan en er principieel juist 

sprake is van twee elkaar geheel overlappende soevereiniteitsaanspraken.
312

 

 De Bund lijkt uiteindelijk niet zozeer een opzichzelfstaand staatsrechtelijk 

model of concept te zijn, maar eerder een handleiding voor een theoretisch 

onbestaanbare situatie. Conceptueel gezien is het immers glashelder dat er op 

één territorium maar één soeverein kan zijn en dus ofwel het centrale volk, 

ofwel de decentrale volkeren soeverein zijn.
313

 Bovendien is onbestaanbaar dat 

de centrale constitutie zowel door het centrale volk als door de decentrale 

volkeren tegelijkertijd is uitgevaardigd. Eén van beide is waar, het andere niet. 

Daarmee is één van beide soevereiniteitsclaims ‘vals’ en is die ‘soeverein’ niet 

in staat verbindend recht uit te vaardigen. De belangrijkste conclusie bij de 

Bund-theorie is dus dat iedere Bund uiteindelijk ofwel een statenbond, ofwel een 

bondsstaat is, en dat, zolang daarover nog niet beslist is, beide volledig waar 

moeten schijnen te zijn teneinde geloofwaardig te zijn. 

 Dat lijkt in tegenspraak met de notie dat de soeverein precies soeverein 

blijkt te zijn door zich als zodanig te manifesteren. Met de uitvaardiging van een 

grondwet lijkt daarmee immers noodzakelijkerwijze te moeten blijken wie er nu 

echt soeverein is. Toch is dat niet per se het geval. De Amerikaanse 

geschiedenis toont aan dat wel duidelijk kan zijn dat er een soevereine daad 

gesteld is, maar onduidelijk is namens wie dat precies gebeurd is. Juist omdat 

soevereiniteit berust op de manifestatie ervan in de constitutie is het mogelijk te 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

312  Schmitt stelt dat de categorie Bund de overstijgende categorie boven statenbond en 

bondsstaat is, terwijl de eenheidsstaat een andere staatsvorm is en wat hierboven de 

bondsstaat is genoemd in die laatste categorie valt. Dit is echter in zoverre onjuist dat bij 

hem volstrekt onhelder is wat een bondsstaat dan is en waarin die zich onderscheidt van 

een gefederaliseerde eenheidsstaat. Zijn omschrijving van de Bund is precies de 

schijnbaar gelijktijdige toepassing van de statenbond en de bondsstaat (zoals die hier 

omschreven is). Het is dus het verstandigst de gefederaliseerde eenheidstaat niet als 

aparte staatsvorm te zien, maar die juist te beschouwen als synoniem van de bondsstaat. 

Waar de term ‘federale staat’ of ‘bondsstaat’ ooit bedoeld was als tussencategorie tussen 

beide, is die inhoudelijk opgeschoven richting bijzondere vorm van wat toen 

‘eenheidsstaat’ heette en heeft de term ‘Bund’ die plek overgenomen. Het enige verschil 

tussen de oorspronkelijke term ‘federale staat’ en de Bund is dan nog dat de laatste niet 

zozeer een tussenvorm tussen statenbond en eenheidsstaat is die noch het één, noch het 

ander beweert te zijn, maar zowel schijnbaar het één als schijnbaar het ander is.  
313  Deze duidelijkheid kan nog versterkt worden door erop te wijzen dat het behoren tot een 

volk gebaseerd is op de theorie van het maatschappelijk verdrag en die theorie op zijn 

beurt weer uitgaat van de (vrijwel) volledige toetreding tot de volksgemeenschap. Met 

name Angelsaksische denkers betogen wellicht dat bepaalde grondrechten geen voorwerp 

zijn van dat verdrag, maar ook zij zullen erkennen dat één individu niet tegelijkertijd tot 

twee verschillende maatschappelijke verdragen kan toetreden. 



HOOFDSTUK 6  359 

 

doen alsof er twee soevereinen zijn. Net zoals het in een bondsstaat mogelijk is 

te doen alsof de deelstaten soeverein zijn, kan dat omgekeerd ook. De soeverein 

kan het staatsrecht immers zo vormgeven als hij zelf wil.  

 In de praktijk ziet dat er als volgt uit. Als ‘centraal’ soevereiniteit wordt 

geclaimd en constitutioneel een beperkt aantal bevoegdheden wordt vastgelegd 

is er ruimte voor decentrale soevereiniteitsclaims die inhoudelijk met de centrale 

niet in strijd zijn. Er lijkt dan zelfs sprake te zijn van gedeelde soevereiniteit. Er 

zijn immers twee documenten die stellen de uiting van een soevereiniteitsclaim 

te zijn en beweren de hoogste norm te zijn. De verhouding tussen deze twee 

normen kan geregeld worden door Nawiasky's idee van het naar elkaar 

verwijzen door beide constituties. Door dat idee toe te passen worden beide 

rechtsordes immers tot elkaar herleidbaar. Het is hierbij uiteraard wel van belang 

tot een eenduidig ‘collisieregime’ van normen te komen en zelfs tot helderheid 

over de vraag welk orgaan in laatste instantie bevoegd is bevoegdheids- en 

grensconflicten op te lossen.
314

  

 Omdat er geen procedure voor het scheppen van de rechtsorde 

voorgeschreven kan worden, is het theoretisch denkbaar de centrale constitutie 

zo vast te stellen dat onduidelijk is namens wie er precies beslist wordt. Zo 

wordt in de VS zowel betoogd dat de ratificatieprocedure van de Constitutie 

duidelijk namens de volkeren was, als dat die duidelijk namens het volk was. De 

namens de deelvolkeren uitgevaardigde constitutie moet in een dergelijk geval 

worden gezien als ofwel het stellen van de eigen soevereiniteit, ofwel het 

handelen op grond van de ‘afgeleide, en dus niet werkelijk bestaande 

soevereiniteit’, die bij de bondsstaat ook al werd genoemd. Zolang de 

soevereiniteitsmanifestaties goed op elkaar afgestemd worden en zij, met andere 

woorden, gecoördineerd plaatsvinden, lijkt het probleem van de vraag wie er nu 

werkelijk soeverein is tot de metajuridische achtergrond gereduceerd te kunnen 

worden. Conceptueel gezien kan dit wellicht het beste als bedrijfsongeval 

gekwalificeerd worden, vanuit een politieke optiek bezien kan dit een geniale 

oplossing zijn voor het niet op de spits drijven van een meningsverschil dat 

vooral theoretisch van aard is. 

 Voor de goede orde zij erop gewezen dat er hiermee niet werkelijk twee 

soevereinen in het leven zijn geroepen, aangezien er maar één soeverein gezag 

kan zijn dat werkelijk over zichzelf kan beschikken en er dus slechts gedaan kan 

worden alsof er twee soevereinen zijn. Bovendien moet worden onderstreept dat 

de Bund, of die nu bewust gewild is of niet, zonder meer berust op twee 

soevereiniteitsuitingen die naast elkaar plaatsvinden. De hele constructie berust, 

met andere woorden, op constitutionele coördinatie namens ‘would be’-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

314  Het meest voor de hand ligt het te regelen dat het centrale recht toepassingsvoorrang 

heeft aangezien het in de aard van de centrale organisatie ligt dat die recht uitvaardigt dat 

overal in zijn toepassingsbereik zonder meer geldt. De centrale constitutie zou dat dan 

suprematie kunnen noemen, terwijl er vanuit de decentrale constituties gezien sprake zou 

zijn van vrijwillige toepassingsvoorrang. 



360  HET EP ALS TRANSNATIONALE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 

 

 

soevereinen. Dit brengt echter mee dat waar de statenbond in zijn algemeenheid 

uitstekend op een verdrag kan berusten zolang de lidstaten die constitutioneel 

ondersteunen, dit bij de Bund ondenkbaar is. Aangezien volkssoevereiniteit op 

manifestatie berust moet er immers wel een rechtshandeling hebben 

plaatsgevonden die ‘misschien’ of ‘waarschijnlijk’ namens een centraal 

soeverein volk is verricht. Zonder centrale soevereine daad dus geen Bund.  

 Hoe ver die constitutionele coördinatie moet gaan blijkt als wordt bezien dat 

iedere lidstaat aan deze toestand een einde kan maken door, zonder gebruik te 

maken van een speciaal daartoe ontworpen procedure, slechts te pogen uit te 

treden. Als dat lukt wordt immers de nationale soevereiniteitsclaim doorbroken 

en blijken de lidstaten soeverein te zijn. En als het niet lukt blijkt het nationale 

volk soeverein te zijn, waaraan de lidstaten ondergeschikt zijn. In Schmitts 

woorden is een poging tot uittreding dus het aangaan van een existentieel 

conflict, waarmee helder wordt of een concrete toepassing van de genus Bund, 

de species bondsstaat of de species statenbond is.
315

 Anders gezegd: de categorie 

Bund bestaat uit twee subcategorieën, namelijk de bondsstaat en de statenbond. 

Door iets als Bund aan te duiden wordt duidelijk gemaakt dat onzeker is tot 

welke subcategorie een concrete staatsrechtelijke constructie behoort, terwijl een 

existentieel conflict als een poging tot uittreding een antwoord op die vraag 

forceert. De Bund kwalificeren als een ‘dubbeltje op zijn kant’ is daarmee 

praktisch juist, maar theoretisch onjuist. In de praktijk moge dan immers pas bij 

een existentieel conflict blijken van welke subcategorie er in feite sprake is, in 

theorie is de Bund slechts de overstijgende categorie en was de subcategorie 

waarvan in kwestie sprake blijkt te zijn, altijd al de juiste kwalificatie voor de 

Bund in kwestie. 

 

6.3 Representatie in (con)federale verhoudingen 

6.3.1 Representatie in de bondsstaat 

De consequentie van het voorgaande voor de vraag naar de (con)federale 

wilsvorming bleek al bij Rousseau ingewikkeld te liggen. Naar voren kwam 

reeds immers dat het in zijn federale stelsel moeilijk vast te stellen is wiens wil 

er precies moet worden vastgesteld. Problematisch is bovendien dat veel van de 

besproken schrijvers veel meer aandacht hebben voor de verschillen tussen de 

staatsvormen dan voor de politieke wilsvorming binnen die staatsvormen. 

Schmitt noemt het onderwerp bijvoorbeeld even, maar staat niet erg lang stil bij 

de complicaties die zijn constructie in dit opzicht meebrengt. Net zo is Webster 

wel duidelijk over wiens wil er moet worden vastgesteld, maar niet over welke 

organen precies wat representeren. Lastig daaraan is dat het vaak gissen is welke 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

315  In een Bund is dus ook naar de aard der zaak onduidelijk of er een bevoegdheid van 

interpositie of nullificatie bestaat.  
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consequenties voor politieke wilsvorming de verschillende schrijvers voor ogen 

stonden, als ze zich al bewust waren van de consequenties van hun theorie op dit 

vlak. Voor zover die consequenties niet bekend zijn wordt hieronder daarom 

zoveel mogelijk consequent doorgeredeneerd vanuit wat er wel bekend is. 

Daarbij wordt de relatief eenvoudigste constructie, namelijk de bondsstaat, eerst 

bekeken en wordt geëindigd met de ingewikkeldste, te weten de Bund. 

 Webster heeft zich niet erg grondig verdiept in de relatie tussen 

soevereiniteit en de wilsvorming door de politieke organen van de federatie. 

Desondanks zijn de consequenties van zijn theorie redelijk af te leiden uit wat 

hij wel bespreekt. Omdat hij namelijk meent dat het nationale volk soeverein is 

en dat de delen slechts zo soeverein zijn als hiermee verenigbaar is, is de 

nationale politieke wil in ieder geval doorslaggevend. Het is dus eerst en vooral 

de wil van het nationale volk die door het Congres (door middel van 

representatie) moet worden vastgesteld. Die nationale wil geldt als ‘de maatstaf 

der dingen’. Aangezien de deelstaatvolkeren slechts zo soeverein zijn als 

daarmee verenigbaar is, kan hun wil geen afbreuk doen aan die nationale wil. 

Een vraag is dan nog wel wat de Senaat precies representeert. Betekent het 

gegeven dat iedere staat twee senatoren heeft dat het orgaan de lidstaten of 

lidstaatvolkeren representeert?
316

 Of moet uit de meerderheidsbesluitvorming 

daarin worden geconcludeerd dat ook de Senaat het nationale volk 

representeert? Of dat in de Senaat de nationale volkswil en de deelvolkwillen in 

elkaar opgaan? Webster spreekt zich er niet over uit en laat daarmee in het 

midden of zuiver de nationale volkswil, zowel die wil als de deelvolkwillen, of 

de nationale volkswil, vermengd met die willen wordt vastgesteld. 

 Zorns theorie lijkt op hoofdlijnen sterk op die van Webster en weidt wat 

meer uit over politieke wilsvorming. Duidelijk is bij hem ook dat de nationale 

politieke wil moet worden vastgesteld omdat er een nationale eenheid is die 

drager van de soevereiniteit is. Bij Zorn kan dat het nationale volk zijn (dat is 

samengesteld uit de voorheen soevereine deelstaatvolkeren) maar ook de 

eenheid van voorheen soevereine vorsten of een mengvorm daarvan. Hoe dan 

ook meent hij dat de soeverein in de Bondsraad gerepresenteerd wordt en dat 

deelname aan het wetgevingsproces door de Rijksdag gezien moet worden als 

vrijwillige zelfbeperking door de soeverein.
317

 Op het eerste oog doet dat 

vreemd aan, omdat het voor de hand zou liggen de Rijksdag aan te wijzen als 

representant van het volk, of dat nu soeverein is of niet. De consequentie 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

316  Denk hierbij aan art. V van de Amerikaanse Constitutie (betreffende 

grondwetswijziging), dat stelt: ‘and that no State, without its Consent, shall be deprived 

of its equal Suffrage in the Senate.’ 
317  Deze vrijwillige zelfbeperking is toelaatbaar en zeer begrijpelijk, maar strikt genomen 

een vermindering van de democratische wilsvorming, althans volgens het 

soevereiniteitsconcept. De vastgestelde wil is door die beperking immers afhankelijk van 

een orgaan dat niet de soeverein representeert. De procedure kan dan ook het beste 

worden gezien als rechtsstatelijke uiting van verticale machtenscheiding, die 

aanvaardbaar is omdat het inspraakorgaan Duitsers vertegenwoordigt. 
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daarvan zou zijn dat de politieke wilsvorming voornamelijk in de Rijksdag zou 

plaatsvinden als het volk soeverein zou zijn. Wellicht stelt Zorn dat dit niet het 

geval is omdat hij te maken heeft met het Duitse Rijk waarin het nationale volk 

duidelijk niet soeverein is. 

 Hoe dan ook meent hij dat in de Bondsraad de wil van de uit enkele 

volkeren en vele vorsten bestaande eenheid wordt vastgesteld en dat de 

afzonderlijke willen van de delen dus irrelevant zijn. Toch is zijn oplossing niet 

zonder problemen. Net als Rousseau meent hij namelijk dat de verschillende 

leden van het nationale besluitvormingsorgaan te handelen hebben conform de 

hun verstrekte mandaten. Maar als de verschillende vorsten en volkeren een 

politieke eenheid vormen, waarom zouden de leden van het orgaan dat die 

eenheid representeert dan te handelen hebben volgens instructies die door delen 

van die eenheid worden verstrekt? Denkbaar is weliswaar dat de verschillende 

vorsten en volkeren ieder voor zich slechts die instructies mogen verstrekken die 

in het nationale algemeen belang zijn, maar dat doet wel enigszins geforceerd 

aan. Formeel wordt er dan weliswaar slechts een op het nationale algemeen 

belang gerichte algemene wil vastgesteld en wordt er voldaan aan alle eisen die 

het concept volks- en/of vorstensoevereiniteit stelt, materieel heeft het er erg 

veel van weg dat er in de Bondsraad eigenlijk verschillende soevereinen of 

deelsoevereinen gerepresenteerd worden. 

 Dit kan nader getoond worden aan de hand van Rousseaus theorie, waarin 

dit probleem overigens sterker speelt dan bij Zorn. Rousseau stelt namelijk net 

als Zorn dat de leden van het nationale wilsvormende orgaan, in zijn geval de 

(Poolse) Landdag, strikt gebonden zijn aan de instructies die zij van de 

soeverein, volgens hem het volk, hebben meegekregen en (zeer waarschijnlijk) 

dat dat orgaan bij meerderheid besluit. Hij zegt echter ook expliciet dat hij 

niemand gebonden acht aan wetten die diegene niet zelf (indirect) heeft 

vastgesteld. Waar dat bij Zorn dus nog ‘weggepoetst’ kan worden, doemt bij 

Rousseau expliciet de vraag op wiens wil er nu eigenlijk wordt vastgesteld en 

voor wie die precies verbindend is. Van overstemde paltsen kan immers slechts 

gesteld worden dat ze een nationale wet zelf indirect hebben vastgesteld als de 

wilsvorming door het nationale orgaan ook aan hen wordt toegerekend. Die 

oplossing is denkbaar maar stelt de mandaatconstructie in een merkwaardig 

daglicht.  

 Dat geldt temeer als bedacht wordt dat de paltsvergaderingen volgens 

Rousseau eigenlijk het zwaartepunt van de democratische wilsvorming zouden 

moeten zijn. Dit doet immers vermoeden dat er niet getornd zou mogen worden 

aan de wilsvorming door die organen. Rousseau wilde echter niet aan een 

dergelijke pluralistische benadering van het Poolse volk en laat besluitvorming 

door de Landdag uiteindelijk doorslaggevend zijn. Net als bij Zorn kan men 

vermoeden dat de paltsen slechts op het nationale algemeen belang gerichte 

instructies aan hun representanten mogen verstrekken omdat slechts op die wijze 

gesproken kan worden van vaststelling van een nationale algemene wil. Deze 

constructie laadt uiteindelijk echter wel de verdenking op zich dat de nationale 
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wil bestaat uit verschillende deelwillen, die ieder voor zich vastgesteld moeten 

worden en die niet noodzakelijkerwijs op het belang van het geheel gericht zijn. 

Problematisch daaraan is dat het moeilijk te bepalen is hoe de verschillende 

deelwillen en de algemene wil zich tot elkaar verhouden. Is hier sprake van een 

tweetrapsraket van toerekening, of komt de verschillende deelwillen een 

autonomere positie toe?
318

  

 Hoe dan ook leiden unitair-federalistische theorieën er dus toe dat primair 

de wil van de nationale soeverein moet worden vastgesteld en dat al het recht tot 

die wil te herleiden moet zijn. Dit betekent dat de door het centrale parlement 

vast te stellen wil die van het (centrale) soevereine volk is en dat slechts dat volk 

de principiële legitimator van het overheidsgezag is. Dit brengt organen die 

beslissend betrokken zijn bij federale wetgeving, zoals de huidige Bondsraad, 

vanuit een democratisch oogpunt wel in een lastige positie omdat ze niet de 

soeverein representeren en strikt genomen een ondemocratisch element zijn.  

 Wat de positiefrechtelijke consequenties hiervan kunnen zijn is duidelijk 

zichtbaar in het staatsrecht van de BRD. De Bondsraad functioneert hierin 

vooral als ‘federale inspraaklijn’. Deze is zeer nadrukkelijk aanwezig bij 

wetgeving, grondwetswijziging en de benoeming van de rechters van het 

constitutionele hof. Bij bijna al deze zaken heeft de Bondsraad zelfs een 

vetorecht, zodat het nationale parlement geen doorzettingsmacht heeft, waar dat 

in zijn algemeenheid wel van een op volkssoevereiniteit gebaseerde 

volksvertegenwoordiging verwacht mag worden. Doordat deze federale keuze 

gebaseerd is op het Grundgesetz en zij dus expliciet door het volk zelf, als 

pouvoir constituant, gewild is, is zij niet in strijd met de soevereiniteit van het 

volk over de rechtsorde. Omdat de Bondsraad bovendien bestaat uit Duitsers, 

althans Duitsers vertegenwoordigt, is zijn inspraak niet in strijd met de 

soevereiniteit van het Duitse volk in de rechtsorde. Hij maakt wellicht inbreuk 

op die soevereiniteit, maar is te verantwoorden als rechtsstatelijke uiting van 

verticale machtenscheiding. 

 Dit betekent wel dat de combinatie van federalisme en volkssoevereiniteit in 

de bondsstaat kan betekenen dat het volk zijn vertegenwoordigers uiteindelijk 

niet met doorzettingsmacht bekleedt. Zolang de federale organen die een 

blokkerende stem hebben wezenlijk interne organen zijn en zij geen 

doorzettingsmacht tegenover het parlement hebben, is dat evenwel een 

acceptabele vermindering van de democratische legitimatie van het 

overheidsgezag. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

318  Met ‘tweetrapsraket van toerekening’ wordt hier bedoeld dat de nationale wil net zo aan 

de overstemde paltsen wordt toegerekend als de deelwil van een palts aan de overstemde 

leden van die palts. 
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6.3.2 Representatie in de statenbond 

Waar representatie in de bondsstaat uiteindelijk berust op de vrijwillige keuze 

van het soevereine volk zijn representanten te beperken door federale elementen, 

kent confederalisme een vergelijkbaar, maar omgekeerd mechanisme. De 

volkeren blijven in de statenbond namelijk ieder voor zich soeverein en geven 

hun positie ten opzichte van de rechtsorde niet op, terwijl ze wel tot 

samenwerking willen komen. Hierboven werd al geconcludeerd dat de 

consequentie hiervan is dat er wel gedeelde confederale organen zijn en er 

gedeeld recht is, maar dat die strikt genomen niet unitair van aard zijn. Eerder is 

het zo dat het confederatieverdrag berust op de externe soevereiniteit van de 

betrokken volkeren, waarbij elk van die volkeren zijn interne soevereiniteit 

gebruikt om hetzelfde, overeengekomen recht vast te stellen. Daarmee wordt 

weliswaar de schijn van eenheid gecreëerd en wordt praktisch gezien ook een 

echt gelijkluidend recht vastgesteld dat in alle lidstaten van toepassing is, maar 

wordt niet een principiële of politieke eenheid geschapen waarvan de 

soevereinen deel gaan uitmaken.  

 Het klinkt weliswaar ingewikkeld en gekunsteld om confederaal recht niet 

als fundamenteel gezamenlijk recht, maar als gedeeld of simultaan recht van alle 

lidstaten afzonderlijk te beschouwen, maar dat is wel de logische consequentie 

van toepassing van het soevereiniteitsconcept op confederalisme. Als het 

gezamenlijke recht immers ten einde toe op één rechtsbron steunt zijn de 

geconfedereerden niet langer soeverein.
319

 In plaats daarvan steunt het daarom 

op zoveel rechtsbronnen als er geconfedereerden zijn, hetgeen meebrengt dat er 

wel gelijkluidend recht is en dat recht wel gedeeld maar niet gezamenlijk is, 

aangezien het van iedere soeverein voor zich afkomstig is. 

 De consequenties van confederalisme voor de positie van de representanten 

die (mede) de confederale wetgever vormen zijn enigszins gecompliceerd. De 

fundamentele uitdaging die hier het hoofd moet worden geboden is de vraag hoe 

het confederale recht gezamenlijk kan worden vastgesteld, terwijl het toch op de 

individuele willen van de verschillende soevereine volkeren blijft berusten. Bij 

statenbonden die weinig confederaal recht kennen kan nog gewezen worden op 

de bevoegdheid tot uittreding en eventueel op de mogelijkheid van interpositie 

of nullificatie. Naarmate een statenbond echter meer confederaal recht tot stand 

brengt, zijn deze bevoegdheden alleen niet meer voldoende om geloofwaardig 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

319  Dit argument wordt overigens sterker naar mate er meer gezamenlijk recht is. Strikt 

genomen accepteert volkssoevereiniteit alleen recht waarvan de gelding of 

toepasselijkheid tot een beslissing van de soeverein te herleiden is. Reeds eerder werd 

evenwel vastgesteld dat er volkenrechtelijke normen bestaan, waaraan een staat zich niet 

met een beroep op zijn soevereiniteit kan onttrekken. Bedoeld is hier vooral dat de 

soevereiniteit van een volk sterk, zo niet principieel in het geding komt als de gelding 

van confederaal recht en het bestaan van confederale organen niet van zijn eigen 

beslissing afhankelijk is, terwijl zijn leden wel gebonden zijn aan dat recht of aan de door 

die organen gepleegde rechtshandelingen. 
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van het behoud van de soevereiniteit door de individuele volkeren te kunnen 

spreken. Bij een toenemend aantal confederale maatregelen is het immers steeds 

meer van belang dat die maatregelen ook individueel gebaseerd zijn op eigen 

volkswil. 

 Calhoun en Seydel menen dat zelfs grondwetswijziging bij gekwalificeerde 

meerderheid van lidstaten voor hen geen verlies van soevereiniteit betekent, 

omdat alle lidstaten voor hun gemak sommige kunnen aanwijzen die dit namens 

hen doen. Als dit juist is, dan geldt dat uiteraard ook voor de vaststelling van 

wetten. Confederale meerderheidsbesluitvorming zou dan geen enkel probleem 

zijn, omdat dat slechts een pragmatische afwijking is van de unanimiteitsregel. 

 Maar is het juist? Kunnen alle delen sommige delen aanwijzen om alle 

afzonderlijk te representeren zonder hun soevereiniteit daarbij prijs te geven of 

in te perken? Als de delen soeverein blijven is de wil van ieder van die delen de 

te representeren algemene wil en kunnen ze niet als gezamenlijkheid worden 

gerepresenteerd. In dat laatste geval zou er immers sprake zou zijn van een 

nieuw soeverein geheel (bestaande uit de verschillende lidstaten). De vraag is 

daarmee in essentie of één persoon of orgaan meerdere soevereinen tegelijkertijd 

kan representeren. Als alle lidstaten namelijk sommige lidstaten hebben 

aangewezen om al hun individuele willen vast te stellen (zonder dat één van hen 

dus gebonden raakt aan iets wat niet kan gelden als zijn eigen wil) dan moeten 

de personen die de grondwetswijziging feitelijk vaststellen hen wel alle 

individueel (tegelijk) representeren. Het alternatief is immers dat sommige 

lidstaten gebonden raken aan een constitutie die in strijd met hun wil is 

vastgesteld, hetgeen een inbreuk op hun soevereiniteit zou zijn omdat dat 

geldend recht zou zijn dat niet tot de soeverein te herleiden is.
320

 

 Uitgangspunt is dat representeren, in ieder geval vanuit volkssoevereiniteit 

geredeneerd, het vaststellen betekent van de op het algemeen belang van de 

eenheid ‘volk’ gerichte algemene wil. De gestelde vraag lijkt daarom 

ontkennend te moeten worden beantwoord, aangezien één representant die 

tegelijkertijd recht zou moeten doen aan verschillende algemene belangen of 

willen met enige regelmaat tussen beide zou lijken te moeten kiezen. Het 

alternatief lijkt immers de materieel volstrekt holle Hobbesiaanse notie te zijn 

dat wat de representant ook vaststelt, te gelden heeft als de wil van de 

gerepresenteerden. De willen van de verschillende soevereine volkeren zouden 

dan volstrekt identiek zijn omdat ze dezelfde representant zouden hebben. 

Daarmee zou het principieel onduidelijk zijn waarom ze niet samen één volk 

zouden vormen en een nieuwe soevereine eenheid zouden construeren. 

 Waar volkssoevereiniteit zelfregering door het volk belooft en de 

verschillende volkeren dus iets te willen moeten hebben, is het de vraag of zij 

representanten kunnen delen zonder één volk te worden. Alleen als dat zo is 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

320  Let wel: hiermee is niet meteen gezegd dat de soevereiniteit als geheel verloren zou zijn 

gegaan aangezien er altijd nog andere argumenten daartegen kunnen zijn, zoals een 

uittredingsmogelijkheid. 
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hebben Calhoun en Seydel immers gelijk dat meerderheidsbesluitvorming geen 

afbreuk doet aan de soevereiniteit van de geconfedereerden. Er vanuit gaande 

dat verschillende algemene willen, die ieder op het algemeen belang van de 

eigen eenheid gericht zijn, wel eens van inhoud zullen verschillen, lijkt het erop 

dat een representant niet tegelijkertijd meerdere soevereinen kan representeren 

omdat hij dan de ene wil voor de andere zou moeten opofferen. 

 De vraag is evenwel of dit zonder meer het geval is en dus of er een uitweg 

bestaat voor dit probleem. Is het mogelijk verschillende algemene willen vast te 

stellen zonder, enerzijds, de ene voor de andere op te offeren of, anderzijds, ze 

zodanig te vermengen dat er eigenlijk nog maar één overkoepelende wil 

overblijft? Aan dit dilemma ontsnappen door de representant slechts te laten 

besluiten als de verschillende te representeren algemene belangen samenvallen 

lijkt wellicht een oplossing voor dit probleem, maar is het in ieder geval niet. 

Wat immers als het ene algemeen belang om actie vraagt en het andere juist om 

niets doen? Niets doen betekent dan weliswaar dat er geen beslissing genomen is 

die strijdig is met één van de algemene belangen, maar vooral ook dat er een 

algemeen belang niet gediend is. Er is dan, met andere woorden, ten minste één 

algemene volkswil genegeerd. Aangezien soevereiniteit betekent dat er 

overeenkomstig de eigen algemene wil gehandeld kan worden, zonder rekening 

te houden met externe willen of belangen, zou deze constructie verlies van 

soevereiniteit betekenen.
321

 

 Op het eerste oog lijken Calhoun en Seydel er niet in te slagen uit te leggen 

hoe federale meerderheidsbesluitvorming, die erg praktisch is, simultane 

vaststelling van de willen van de verschillende (lidstaat)soevereinen kan zijn. 

Dat zou betekenen dat lidstaten bij hen wellicht soeverein blijven omdat ze te 

allen tijde kunnen uittreden of eenzijdig de ten aanzien van hen geldende 

constitutie kunnen wijzigen, maar vooral ook dat van federale besluitvorming 

conform de eigen algemene wil uiteindelijk geen sprake zou zijn. De gelding 

van het federale recht binnen de lidstaten zou daarmee bij Calhoun en Seydel 

berusten op twee dingen: de oorspronkelijke uitvaardiging van de federale 

constitutie en, voor zover die in de tussentijd niet contrair aan de eigen wensen 

is gewijzigd, de niet-wijziging ervan op eigen houtje, dat wil zeggen, in 

afwijking van die constitutie. De vraag wat er door het centrale parlement wordt 

gerepresenteerd zou daarmee bij hen onbeantwoord blijven. Ofwel de 

verschillende leden zouden ieder de eigen lidstaat representeren, in welk geval 

ze onbegrijpelijkerwijze overstemd zouden kunnen worden, ofwel ze zouden iets 

anders representeren, maar dan zouden ze iets representeren dat niet soeverein 

is. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

321  Calhoun heeft dus in ieder geval gelijk waar hij stelt dat de concurrente meerderheid niet 

het gezag, of in dit geval de soevereiniteit, aan de vetorechthoudende delen toekent. 

Voorkomen dat er een besluit genomen wordt is immers inderdaad niet hetzelfde als 

conform de eigen wil (ook positief) kunnen besluiten. Zie over Calhouns concurrente 

meerderheid hoofdstuk 5, paragraaf 5.1. 
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 Om beide auteurs te hulp te schieten kan er evenwel nog één mogelijke 

aanvulling op hun theorie worden overwogen die concurrente wilsvorming 

mogelijk maakt en dus een uitweg biedt uit de geschetste doolhof. Wat immers 

als de verschillende soevereinen expliciet vaststellen dat hun individuele wil 

samenvalt met de andere willen omdat die willen, wanneer alles wordt 

afgewogen, uitwijzen dat deel uitmaken van het geheel (lees: samenwerken) in 

hun (algemeen) belang is? Men kan zich daarbij iets voorstellen als de voordelen 

van lid-zijn zo groot zijn, dat andere wensen daarvoor moeten worden 

opgeofferd. Er is dan geen sprake van het afbreuk doen aan de eigen algemene 

wil omdat voor de vorming van die algemene wil altijd wensen moeten worden 

geofferd en het hier gaat om het algemeen belang van het geheel als zodanig. 

Dat zou betekenen dat de algemene willen van de delen met elkaar samenvallen 

zodat het lijkt alsof er één algemene wil is, omdat, kort en inhoudelijk gezegd, 

het compromis veel belangrijker is dan de eigen wensen.  

 Aangezien de soeverein als God over de rechtsorde is, mag hij in beginsel 

alles willen en belet niets het hem dus dezelfde persoon of hetzelfde college als 

een andere soeverein tot zijn representant te maken. Als samenwerking zo sterk 

wordt gewild dat de verschillende volkeren bereid zijn concrete wensen 

daarvoor op te geven, kunnen ze ervoor kiezen dezelfde personen aan te wijzen 

als representant. De representant, die dan dus meerdere soevereinen 

representeert, zou in een dergelijk geval in staat zijn de verschillende algemene 

willen tegelijkertijd vast te stellen, zonder de één voor de andere te offeren, 

omdat het compromis belangrijker wordt gevonden dan de concrete eigen 

wensen. Dit zou dan zowel kunnen gelden voor representatie ter schepping van 

de gezamenlijke rechtsorde, als voor representatie ter uitvaardiging van 

gezamenlijk recht in de rechtsorde. Het algemeen belang zou dan dus 

voorschrijven dat bij iedere uitvaardiging van confederaal recht een compromis 

gezocht moet worden met de volkswillen van de andere geconfedereerden.  

 Het belang van deze constructie is dat als het mogelijk zou zijn één persoon 

of orgaan tot gedeelde representant van verschillende volkeren te maken, zij met 

elkaar kunnen samenwerken zonder dat er (theoretisch gezien) sprake hoeft te 

zijn van invloeds- of legitimatieverlies. Er is dan immers geen sprake van 

beïnvloeding door een ‘vreemde’ representant van het door de eigen 

representant vastgestelde eigen recht, maar van wilsovereenstemming waarbij 

één besluit tegelijkertijd geldt als de wil van alle individuele soevereine 

volkeren apart. Daarmee zou tegelijkertijd het vastgestelde recht steeds 

uitsluitend op de eigen wil teruggevoerd kunnen worden terwijl intensieve 

samenwerking tussen verschillende soevereine volkeren toch mogelijk zou zijn. 

 Deelbelangen van verschillende volkeren zouden hierbij weliswaar tegen 

elkaar afgewogen worden, waardoor verschillende algemene willen met elkaar 

worden vermengd, maar toch zouden de verschillende algemene willen 

uiteindelijk als principieel van elkaar te onderscheiden kunnen worden gezien. 

De reden van onderlinge afweging van de verschillende volkswillen schuilt 

hierin immers niet in hun fundamentele onderlinge herleidbaarheid (zoals dat 
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voor de deelbelangen of -willen binnen één wel volk geldt), maar in de wens van 

verschillende volkeren om tot hetzelfde besluit te komen. Niet de eigen 

algemene wil wordt dus geofferd, maar sommige eigen concrete wensen. Het 

verschil is dat waar samenwerking van overheersend belang wordt geacht, die 

wens verdisconteerd moet worden in de algemene wil. De geconfedereerde 

volkeren hebben dan in concreto dezelfde algemene wil omdat het belang van 

samenwerking zeer groot wordt geacht. En waar dit het geval is, kan dat tot 

uitdrukking worden gebracht door het aanwijzen van gedeelde representanten. 

 Hier rijst uiteraard de vraag wat eigenlijk het verschil is tussen gedeelde 

representatie van verschillende soevereine volkeren en van één volk, als door 

aanwijzing van gedeelde representanten juridisch gegeven is dat de 

verschillende algemene willen inhoudelijk overeenkomen. Als het belang van 

samenwerking zo groot wordt geacht dat de volkeren bereid zijn hun concrete 

eigen wil op te offeren voor een compromiswil, en de wens van het behoren tot 

het geheel dus groter is dan de wens zichzelf conform de wil te regeren, is er dan 

niet al lang sprake van de vestiging van een nieuw, overkoepeld soeverein volk? 

Met Schmitt in het achterhoofd kan hier wellicht opgemerkt worden dat de 

vereiste homogeniteit voor deze constructie zo groot is dat het eenvoudiger lijkt 

te zijn één soeverein volk te stichten. Daarmee zou de hele constructie 

overbodig zijn of kunnen worden. Waarom immers blijven volhouden dat een 

representant namens verschillende soevereine volkeren handelt, als er geen 

verschil bestaat met de situatie waarin hij namens één volk handelt?  

 Hier ontbreekt de ruimte om de politiek-theoretische aspecten van hierboven 

gestelde vraag nauwkeurig uit te werken. Wel kan, zonder het 

soevereiniteitsconcept overigens tot een louter juridisch concept te willen 

verengen, erop gewezen worden dat de vestiging van een soeverein volk 

juridisch gezien berust op manifestatie bij rechtshandeling. Zolang er geen 

juridische uiting van soevereiniteit heeft plaatsgevonden kunnen verschillende 

volkeren dus juridisch gezien niet als tot één nieuw versmolten volk worden 

beschouwd. Bovendien is een verschil dat het behoud van de eigen soevereiniteit 

ook het behoud van de eigen grondwetgevende macht betekent. Er kan, met 

andere woorden, op ieder gewenst moment door ieder volk uitgetreden worden 

uit de gedeelde-representatieconstructie. Datzelfde geldt uiteraard voor de altijd 

bestaande juridische mogelijkheid tot nullificatie of interpositie. Deze 

metabevoegdheden zouden de verschillende volkeren niet hebben als ze zouden 

opgaan in een overkoepelend geheel.
322

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

322  Waar de algemene wil binnen één volk tot stand komt doordat representanten op de juiste 

wijze de deelwillen of -belangen die in dat volk leven tegen elkaar afwegen, worden bij 

gedeelde representatie de deelwillen of -belangen van andere volkeren meegewogen alsof 

die onderdeel van de eigen algemene wil zijn. De compromiswil die hieruit voortkomt 

geldt dan als algemene wil van alle individuele gerepresenteerde volkeren omdat die alle 

meer belang hechten aan een compromis dan aan een eenzijdig besluit. De eigen 
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 De constructie werkt evenwel alleen zolang er zich geen ander zeer groot 

belang voordoet, dat meebrengt dat samenwerking voortaan niet meer in het 

eigen algemeen belang van de soeverein is. Een absolute voorwaarde is dus dat 

van geen van de betrokken volkeren cruciale offers gevraagd kunnen worden, 

tenminste niet zolang het de bedoeling is dat de constructie standhoudt.
323

 Wordt 

dat immers wel gedaan, dan kan niet meer worden volgehouden dat 

samenwerking inderdaad meer in het eigen (algemeen) belang is dan eenzijdig 

handelen zou zijn en is de vastgestelde handeling niet langer geloofwaardig als 

representatie van de wil van het overvraagde volk. In ultimo lijkt dan ook niet 

gegeven te kunnen zijn dat de constructie stand moet houden. Er zijn immers 

omstandigheden denkbaar waaronder het niet langer in het eigen algemeen 

belang van de soeverein geoordeeld moet worden de samenwerking in stand te 

houden. De constructie berust daarmee op de voortdurende, en steeds weer 

opnieuw blijkende wil tot samenwerking, althans het behoud ervan. 

 Uiteraard is een lastig punt hierbij wie er precies zou moeten vaststellen dat 

er sprake is van een cruciaal offer. Representatie is immers nu net dat de 

representant vaststelt wat de juridische wil van de gepresenteerde is. Waar één 

representant alle volkeren tegelijkertijd representeert, kan hij eigenlijk niet tot de 

conclusie komen dat één volk overvraagd wordt. Hij zou dan immers moeten 

constateren dat hij onmogelijk aan zijn juridisch bindende representatieopdracht 

kan voldoen. De representatieopdracht van de gedeelde representant moet 

daarom door een ander dan hemzelf kunnen worden ingetrokken. In zijn 

algemeenheid is degene die de constructie juridisch heeft vormgegeven uiteraard 

ook bevoegd daar een einde aan te maken en de representatiebevoegdheid in te 

trekken. Dat is, afhankelijk van de juridische constructie, in ieder geval de 

soeverein zelf en eventueel de eigen grondwetswijziger en/of de eigen wetgever. 

Hoe dan ook berust de hele constructie zonder meer op de gedachte dat gedeelde 

representatie door ieder volk meer wordt gewild dan eenzijdig handelen. Juist 

daarom, zo werd al opgemerkt, behoort uittreding per definitie tot de 

mogelijkheden en kan in het geheel niet juridisch zekergesteld worden dat de 

constructie überhaupt standhoudt. Dat geldt overigens ook omgekeerd: het zou 

kunnen dat de leden met een specifiek lid niet langer willen samenwerken. 

Bijvoorbeeld omdat hij structureel besluitvorming bemoeilijkt of anderszins de 

voordelen van de statenbond in gevaar brengt. In zo’n geval ligt het voor de 

hand dat de constructie wel standhoudt, maar met uitzondering van dat ene lid. 

 In abstracto berust een gedeelde-representatieconstructie dus op de 

doorlopende wil tot samenwerking, waaraan op ieder moment een einde kan 

worden gemaakt. Representatie kan in beginsel simultaan, dus door dezelfde 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

algemene wil komt dan werkelijk overeen met de compromiswil omdat die laatste de 

medewerking van andere soevereinen meebrengt. 
323  Vgl. in dit verband het Compromis van Luxemburg, dat meebrengt dat er niet zonder 

meer gestemd kan worden als een lidstaat stelt dat er voor hem vitale belangen op het 

spel staan. 
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persoon of hetzelfde college, plaatsvinden omdat en zolang het belang van 

samenwerking zo groot wordt geacht, dat de eigen specifieke wensen daarvoor 

worden opgegeven. Daarmee kan ook binnen een statenbond al het recht 

uiteindelijk terug worden gevoerd op de individuele willen van de 

geconfedereerden. So far so good dus. 

 Het wordt echter lastiger zodra een poging wordt gedaan het kiesstelsel, dat 

is gericht op het aanwijzen van concrete representanten, erbij te betrekken.
324

 

Juist omdat verkiezingen immers gericht zijn op het door het volk vrijelijk 

aanwijzen van (eigen) representanten, is het per definitie onmogelijk een stelsel 

te ontwerpen dat ertoe leidt dat ieder volk precies dezelfde representanten 

aanwijst. Zou dat wel het geval zijn, dan zou het geheel van volkeren een geheel 

van representanten aanwijzen en zouden die volkeren niet individueel vrij zijn 

hun eigen keuze te maken.  

 Dit betekent dat het enerzijds conceptueel denkbaar is dat verschillende 

soevereinen gedeelde representanten aanwijzen. Maar vooral ook anderzijds dat, 

omdat aanwijzing van de eigen representanten door het kiezersvolk noodzakelijk 

is om daadwerkelijk tot zelfregering te komen, het hooguit een theoretische 

mogelijkheid is. Deze conclusie bemoeilijkt de legitimatie van het confederale 

recht. Hierboven werd er al op gewezen dat die legitimatie voor een deel 

teruggevoerd kan worden op het confederatieverdrag zelf en de niet-beslissing 

tot uittreding. Waar de hoeveelheid confederaal recht toeneemt, zal die de 

draagkracht van die redenering echter al snel te boven gaan.
325

 Er moet dus 

worden gezocht naar een andere oplossing. De vraag is uiteindelijk of de 

representanten van verschillende volkeren, samen bij meerderheid één besluit 

kunnen nemen, waarbij de meerderheidswil dus aan de minderheid wordt 

toegerekend, zonder dat er één volk ontstaat en zonder dat sprake is van 

‘legitimatieverlies’. Werkt de hierboven uitgewerkte gedeelde-

representatieconstructie met andere woorden ook als gekozen wordt voor een 

orgaan dat bestaat uit de onderscheiden vertegenwoordigers van de 

verschillende geconfedereerden, als dat bij meerderheid besluit? 

 Deze knoop kan het beste in stappen worden ontward. Een eerste stap is het 

uitgangspunt dat, omdat in een statenbond de verschillende volkeren soeverein 

blijven, het in beginsel hun verschillende volkswillen zijn die door hun eigen 

representanten zichtbaar gemaakt moeten worden. Net zoals de Duitse Bondsdag 

de wil van het Duitse volk voor het voetlicht brengt, moeten de representanten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

324  Het gaat hierbij in beginsel steeds om de uitoefening van de soevereiniteit in de 

rechtsorde, hoewel een kiesstelsel natuurlijk ook gehanteerd zou kunnen worden voor het 

samenstellen van een constituerende vergadering. 
325  Wie zou bij wijze van voorbeeld durven volhouden dat al het Europese recht (of dat nu 

een statenbond is of niet) democratisch gelegitimeerd is, louter en alleen omdat de 

nationale parlementen met de verdragen hebben ingestemd en niet hebben bevorderd dat 

het lidmaatschap wordt opgezegd? 
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van de verschillende volkeren zichtbaar maken wat er door de volkeren die ze 

representeren gewild wordt. 

 Een tweede stap is te bezien welke rechtsgevolgen er verbonden zijn aan de 

verschillende vastgestelde willen. Hoe berust, met andere woorden, het 

confederale recht op al die willen tegelijkertijd? Hierbij maakt het uit of de 

verschillende delegaties ieder voor zich handelen, of dat het orgaan waarin zij 

verenigd zijn dat als zodanig doet. Dit verschil is relevant omdat juist in de 

rechtsgevolgen van juridische besluiten de legitimatie van het recht schuilgaat. 

Wat hierbij opvalt is dat er door een statenbond één confederale wil wordt 

vastgesteld om de doodeenvoudige reden dat er gezamenlijk gehandeld wordt. 

Juridisch is er één orgaan waarin de verschillende vertegenwoordigers verenigd 

zijn, dat als orgaan besluit en daarmee de confederale wil vaststelt. Dit roept, als 

volgende stap, de vraag op hoe de confederale wil en de verschillende 

volkswillen zich tot elkaar verhouden. In welke juridische hoedanigheid heeft 

het confederale orgaan met andere woorden besloten? En maakt het hierbij uit of 

het bij unanimiteit of bij (gekwalificeerde) meerderheid besloten heeft? 

 Dat laatste lijkt zeker het geval te zijn. Waar bij unanimiteit besloten wordt 

kan immers nog wel worden volgehouden dat het de eigen soevereine wil is die 

tot het besluit heeft geleid. Tenminste, zolang de juridische mogelijkheid blijft 

bestaan desgewenst eenzijdig te handelen. Unanimiteit garandeert weliswaar het 

kunnen tegenhouden van besluiten, maar doet dat ook aan de andere 

geconfedereerden, waardoor het gezamenlijk nemen van besluiten die juist wel 

in overeenstemming met de eigen wil zijn moeilijker wordt. Hoe dan ook zijn 

besluiten die bij unanimiteit genomen worden kennelijk conform de volkswil 

van alle geconfedereerden. Zolang de samenwerking meer gewild wordt dan de 

eigen specifieke wensen en er geen cruciale offers van één van hen gevergd 

wordt is dat zeer verdedigbaar.  

 Helemaal zonder problemen is deze redenering overigens niet. Verdoezeld 

wordt zo immers dat er slechts één juridisch besluit wordt genomen en dat dat 

een confederaal besluit is. Omdat de mogelijkheid tot contrair handelen blijft 

bestaan, kan bij besluitvorming bij unanimiteit echter volgehouden worden dat 

een dergelijk gedeeld orgaan een gedeelde wil vaststelt, die tegelijkertijd de 

individuele en afzonderlijke wil van alle volkeren is. De eigen representanten 

van ieder volk waren dan weliswaar niet bevoegd de eigen volkswil op te leggen 

aan de anderen, maar dat hoefde ook niet. Kenmerkend aan confederalisme is 

immers juist dat samenwerking meer gewenst wordt dan de concrete eigen 

wensen. Confederalisme vooronderstelt dan ook de wens tot loyale 

samenwerking tussen de deelnemende volkeren. Daarom ook is het niet in strijd 

met de volkssoevereiniteit dat de loutere vaststelling van de eigen volkswil niet 

tot een confederaal besluit leidt en de instemming van de andere volkswillen 

vereist is. De zelfgewilde samenwerking met andere soevereinen levert een 

vrijwillige zelfbeperking van het volk op ten gunste van de externe willen van 

de volkeren met welke samengewerkt wordt. Zolang er 

volksvertegenwoordigers zijn die namens het volk kunnen besluiten tot 



372  HET EP ALS TRANSNATIONALE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 

 

 

uittreding, is de onderlinge loyaliteit niet alleen een theoretische 

vooronderstelling, maar ook een daadwerkelijke wens die de soevereiniteit van 

het volk tot grondslag heeft. 

 Bij meerderheidsbesluitvorming ligt dit ingewikkelder. Er is al op gewezen 

dat het vreemd zou zijn als (representanten van) het ene soevereine volk de wil 

van het andere kunnen overstemmen of bepalen. Juist in de toerekening van de 

meerderheidswil aan het geheel schuilt immers de politieke eenheid die een 

soeverein volk vormt. Omdat er een overstijgende wil wordt vastgesteld kunnen 

particuliere willen of belangen daaraan ondergeschikt worden gemaakt. Iets 

dergelijks lijkt bij confederale meerderheidsbesluitvorming ook te gebeuren. De 

meerderheid beslist immers en legt daarmee juridisch verbindend ook de wil van 

allen die niet tot die meerderheid behoren vast. Het grote verschil is alleen dat 

de willen die overstemd worden soevereine willen zijn van soevereine volkeren 

en niet particuliere willen van individuele burgers.  

 Het is hier van belang in het achterhoofd te houden dat volkssoevereiniteit 

vereist dat de door het volk zelf (indirect) aangewezen representanten de eigen 

wil juridisch vaststellen. Meerderheidsbesluitvorming lijkt daarom niet te 

kunnen worden gezien als vaststelling van de eigen wil omdat dat de vreemde 

representanten mede tot representant van het eigen volk zou maken. Juist omdat 

ze niet allemaal door het eigen kiezersvolk zijn aangewezen, kunnen ze immers 

niet bevoegd worden geacht de eigen wil vast te stellen. Een nadeel van deze 

stelling is echter dat die tot de conclusie leidt dat volkssoevereiniteit pertinent in 

de weg staat aan pragmatisch vormgegeven intensieve internationale 

samenwerking. Het is daarom de moeite waard om te bezien of het concept 

werkelijk zo rigide moet worden beschouwd. Wellicht kan er toch mee gewerkt 

worden in meerderheidsverhoudingen als het strakke ‘zwart-wit’ losgelaten 

wordt ten gunste van het relatief zompige moeras van het ‘meer en minder’. 

 Als eerste kan dan worden vastgesteld dat hoewel de confederale 

meerderheidswil potentieel tegen de eigen volkswil wordt vastgesteld, de eigen 

representanten er wel invloed op uitgeoefend hebben. Deze wil zou dus 

weliswaar inhoudelijk niet precies overeenkomstig de eigen volkswil kunnen 

zijn, maar ook in dat geval is die niet een volledig externe wil. Anders gezegd is 

de confederale wil potentieel weliswaar tegen de eigen wil vastgesteld, maar niet 

geheel buiten de eigen wil om, zoals dat bijvoorbeeld het geval zou zijn bij 

buitenlandse overheersing.  

 Een tweede stap is dat de confederale wil is vastgesteld door (een 

meerderheid van) het geheel van geconfedereerden. Vanuit de gedachte van de 

zeer gewenste wil tot samenwerken kan goed de stelling worden verdedigd dat 

de andere geconfedereerden minder ‘extern’ zijn dan ‘derde volkeren’. Met deze 

gedachte kan daarom de vooronderstelling bedacht worden dat het volk, in ieder 

geval in abstracto, het confederale onderhandelingsresultaat jegens hem als 

volkswil wil laten gelden. Er wordt dan vooral voor meerderheidsbesluitvorming 
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gekozen omdat toepassing daarvan efficiënter is.
326

 Er wordt daarmee een 

zekere loyaliteit tussen de geconfedereerden verondersteld die ten minste 

inhoudt dat enerzijds alle volkeren rekening houden met elkaars redelijke 

belangen en anderzijds ze alle een meerderheidsbesluit jegens hen als volkswil 

laten gelden. De confederale wil is daarmee weliswaar niet zonder meer de 

eigen volkswil geworden, maar kan daarvoor dan in de plaats treden.
327

 

Uiteraard geldt ook hier ten minste weer de eis dat cruciale offers niet van een 

overstemd volk kunnen worden gevraagd. 

 Tegen deze gedachte kan onder andere worden ingebracht dat 

meerderheidsbesluitvorming vaak niet alleen wordt gewenst wegens de snelheid 

van besluiten die het meebrengt, maar ook om te voorkomen dat één lid van de 

statenbond de gezamenlijke besluitvorming kan tegenhouden. Het is volgens dit 

argument dus juist de bedoeling dat een volk overstemd kan worden omdat de 

andere volkeren dat graag willen. Het overstemde volk lijkt zichzelf in een 

dergelijk geval niet langer (indirect) te regeren, maar lijkt te worden overheerst 

door andere volkeren. Het is om deze reden dat het voor het behoud van de 

eigen soevereiniteit als wezenlijk moet worden beschouwd dat de mogelijkheid 

van eenzijdig handelen, bijvoorbeeld in de vorm van interpositie of nullificatie, 

blijft bestaan. Als er bij meerderheid een confederale wil wordt vastgesteld die 

ernstig tegen de eigen volkswil in gaat, en waarvoor de vooronderstelling dat het 

eindresultaat de eigen volkswil weerspiegelt dus niet opgaat, moet er een orgaan 

zijn dat daaraan juridisch handen en voeten kan geven.  

 De constructie is zelfs überhaupt alleen acceptabel zolang, en omdat de 

volkeren vanwege hun soevereiniteit altijd de bevoegdheid tot interpositie, 

nullificatie en secessie houden. Waar het de confederale wil niet jegens zich als 

volkswil wenst te laten gelden, moet het daar iets aan kunnen doen. Dat dit 

gevolgen heeft voor het samenwerkingsverband moge duidelijk zijn. Deze 

bevoegdheden zijn dan ook zeer waarschijnlijk de nuclear option van 

confederalisme. Maar ze bestaan wel en garanderen daarmee het behoud van de 

eigen soevereiniteit.  

 Met deze laatste vaststelling kan ook duidelijk gemaakt worden waarom de 

confederale wil, in ieder geval wanneer die bij meerderheid wordt vastgesteld, 

een afgeleide wil is. Ze berust op de vooronderstelling dat ze de wil van alle 

soevereine volkeren is of, in uitzonderingsgevallen, daarvoor in de plaats mag 

treden. In juridische zin wordt ze echter niet per volk vastgesteld door de 

verschillende representanten. Aangezien precies in die juridische vaststelling 

conform de eigen wil de democratische legitimatie van het recht schuilt, kan ze 

dus wel in de plaats treden van, of voorwaardelijk beschouwd worden als de 

volkswil, maar blijft ze uiteindelijk afhankelijk van de niet-doorbreking ervan 

door het volk zelf of door een vertegenwoordigingsorgaan dat louter de eigen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

326  De gedachte is dan dus dat men er anders ook wel uit komt, maar dat dat langer duurt. 
327  Hier mee wordt dan weliswaar geen nieuwe soeverein geschapen, maar wordt wel een 

stap richting meer politieke eenheid gezet. 
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volkswil vaststelt. Confederalisme berust daarmee, in ieder geval voor zover 

gebruik wordt gemaakt van meerderheidsbesluitvorming, op vrijwillige 

zelfbeperking door de volkeren, ten gunste van de principieel externe andere 

volkeren, met wie een zekere band van onderlinge loyaliteit ter gezamenlijke 

uitoefening van vooral de soevereiniteit in de rechtsorde wordt gesmeed. 

 Opvallend is tot slot dat er in deze constructie geen principieel verschil 

bestaat tussen verschillende besluitvormingsprocedures in het centrale 

parlement. Of er nu bij (gekwalificeerde) meerderheid of bij unanimiteit wordt 

besloten, in alle gevallen worden alle soevereinen gerepresenteerd en wordt 

namens hen allen besloten. Dit heeft als gevolg dat genomen besluiten evenzeer 

namens alle gerepresenteerden gelden als in een eenheidsstaat. De juridische 

constructie verschilt evenwel betekenisvol. In een eenheidsstaat geldt de 

meerderheidswil immers als volkswil omdat de meerderheid bevoegd is de wil 

van het gehele volk vast te stellen, terwijl de meerderheidswil in statenbonden 

geldt alsof die de algemene wil van de geconfedereerde volkeren is. Als het 

goed is komt die overeen met die willen, maar slechts de eigen representanten 

zijn bevoegd daarover het uiteindelijke oordeel te vellen. Hoe dan ook drukt het 

verschil in benodigde meerderheid vooral het vertrouwen uit dat men erin heeft 

dat de besluiten ook daadwerkelijk recht doen aan de verschillende algemene 

willen. Besluitvorming bij unanimiteit (tussen de verschillende delegaties) 

garandeert dat meer dan besluitvorming bij gewone meerderheid, maar vereist is 

die procedure niet.  

 

6.3.3 Representatie in de Bund 

In het voorgaande werd al vastgesteld dat de Bund, die staatsrechtelijk de 

overkoepelende categorie is van bondsstaat en statenbond, een generieke term is. 

Een bepaald construct aanduiden als Bund gebeurt dan ook niet omdat daarmee 

precies helder is wat voor een staatsrechtelijk object het is, maar juist omdat dat 

niet duidelijk is. In het verlengde ervan, zo werd aangestipt, moet iets dat als 

Bund omschreven moet worden dus zowel op een bondsstaat als op een 

statenbond lijken. Als één van de twee duidelijk niet aan de orde is, is het 

immers nodeloos verwarrend de algemene term te gebruiken en kan beter de 

specifieke aanduiding worden gebruikt. Er zij hieraan herinnerd, opdat niet de 

indruk ontstaat dat de Bund werkelijk een zelfstandig staatstype is. Dat is 

namelijk niet het geval. Een construct dat met die naam wordt aangeduid is 

ofwel een statenbond, ofwel een bondsstaat. Alleen omdat nog niet duidelijk is 

welke van de twee het is, wordt de generieke term gebruikt. Met dit in het 

achterhoofd is het alleen aangewezen een op volkssoevereiniteit gebaseerd 

construct Bund te noemen als daarin ogenschijnlijk zowel de 

representatieconstructie van de bondsstaat wordt toegepast als die van de 

statenbond. Sterker nog, onduidelijk moet zijn van welk van beide sprake is, 

aangezien anders een krachtige aanwijzing gegeven kan worden voor de ware 

identiteit van de Bund in kwestie. Aangezien Schmitts constructie immers drijft 
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op het niet-weten, mag ook bij de politieke wilsvorming in zijn algemeenheid 

niet blijken of het centrum of de delen soeverein zijn.  

 De representatieconstructie van de bondsstaat komt er in essentie op neer 

dat het nationale parlement de nationale volkswil vaststelt, terwijl eventueel een 

federaal vertegenwoordigingsorgaan er onder omstandigheden aan in de weg 

kan staan dat die wil ook wet wordt. Er is hierbij sprake van vrijwillige 

zelfbeperking door het soevereine volk, ten gunste van (interne) delen van dat 

volk zelf. Het motief van verticale machtenscheiding of rechtsstatelijkheid is in 

dit verband meerdere malen aangestipt. Het gaat er immers om in sommige 

gevallen te voorkomen dat een vaststelling van de volkswil wet wordt, door een 

blokkade op te werpen die in de verte wel op de wil van het soevereine volk zelf 

berust, maar die daar in het concrete geval niet een rechtstreeks uitvloeisel van 

is. 

 Confederalisme berust daarentegen op vrijwillige zelfbeperking ten gunste 

van externe elementen. De eigen volkswil wordt in ieder concreet geval 

inhoudelijk aangepast aan de willen van de andere geconfedereerden. Dat deze 

beïnvloeding toch niet een doorbreking van de zelfregering van het volk is, komt 

hierbij niet door een rechtsstatelijk motief, maar door de sterke wens tot 

samenwerking. De compromiswil treedt juridisch in de plaats van de door de 

eigen representanten zichtbaar gemaakte wil, vanuit de veronderstelling dat ook 

dit concrete compromis uiteindelijk meer gewenst wordt dan die eigen wil, 

omdat daarmee de confederale samenwerking vormgegeven kan worden. Het 

behoud van soevereiniteit steunt hierbij in eerste instantie op de sterke wens tot 

samenwerking en in tweede instantie (desnoods) op de altijd bestaande 

bevoegdheid tot interpositie, nullificatie en/of uittreding. Uiteindelijk is de 

confederale wil daarmee een van de eigen volkswil afgeleide wil, die 

voorwaardelijk geldt als ware hij de volkswil zelf. 

 De vraag bij representatie in de Bund is nu hoe deze twee 

vertegenwoordigingsvormen ogenschijnlijk tegelijkertijd kunnen worden 

toegepast. Schmitts these is dat er geen fundamentele keuze hoeft te worden 

gemaakt tussen die van de soevereinen van de delen en die van de nationale 

soeverein omdat de politieke willen van de delen op de een of andere manier 

samenvloeien tot de politieke wil van het geheel. Hoe dat zou moeten werken 

legt hij echter niet uit. Hier is dus aanvullende theorievorming door extrapolatie 

nodig. 

 In beginsel is het voorstelbaar dat de in een bondsstaat vastgestelde 

algemene wil en de in een statenbond vastgestelde compromiswil zozeer op 

elkaar lijken dat onduidelijk is of het orgaan dat die wil vaststelt een unitair-

federaal of confederaal parlement is. Het verschil tussen een besluit dat de 

belichaming is van het (ene) algemeen belang is juridisch immers niet of 

nauwelijks te onderscheiden van een besluit dat een compromis is tussen 

verschillende algemene belangen. Inhoudelijk is het immers precies de 

bedoeling dat beide nogal op elkaar lijken, aangezien homogeniteit en de wil tot 
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samenwerking vooronderstellingen van zowel de bondsstaat als de statenbond 

zijn. 

 Problematisch is hierbij wel dat uiteindelijk niet helder is welke wil het 

centrale vertegenwoordigingsorgaan nu precies moet vaststellen: de wil van het 

gehele volk of de willen van de verschillende volkeren. Dat is lastig omdat het 

voor representanten moeilijk is om de wil van een soeverein vast te stellen als ze 

niet weten wie hij is. Ze weten dan simpelweg niet of ze datgene moeten 

vaststellen wat goed is voor het gehele volk of datgene wat goed is voor ieder 

volk apart. Hoewel het juridisch razend ingewikkeld is het onderscheid tussen 

deze twee wijzen van wilsvorming te duiden, kan wel worden gewezen op de 

notie dat in statenbonden de vitale belangen van een lidstaat niet op het spel 

mogen worden gezet. In een statenbond lijkt daarom de bandbreedte waarbinnen 

de belangen van sommigen mogen worden geofferd voor de belangen van het 

geheel smaller dan in een eenheidsstaat. 

 Wat echter ook precies de uitkomst zou zijn van een dergelijke theoretische 

analyse, er is een veel praktischer, maar niet minder principieel argument 

waarom één orgaan in vrijwel geen enkele Bund tegelijkertijd een unitair-

federaal parlement en een confederaal parlement kan lijken. Waar het concept 

volkssoevereiniteit namelijk het gelijke kiesrecht voor het parlement 

voorschrijft, geldt dat normaal gesproken wel voor unitair-federale parlementen 

maar niet voor confederale parlementen. Gekozen confederale parlementen zijn 

weliswaar geen fenomeen dat zonder meer uit de statenpraktijk bekend is, maar 

een dergelijke stelregel is niet moeilijk te beargumenteren. Waar gelijkheid 

immers binnen het volk geldt, geldt die juist niet principieel tussen de 

individuen van verschillende volkeren onderling. Eerder is het zo dat er 

gelijkheid tussen de verschillende volkeren geldt en dat, uitgaande van volkeren 

van verschillende grootte, individuen dus een principieel ongelijk stemrecht voor 

het confederale parlement hebben. De eis van een gelijk stemgewicht van alle 

burgers van hetzelfde volk leidt er in een Bund dus al snel toe dat duidelijk 

gemaakt moet worden wie het volk precies is. Dat is alleen anders in een 

ideaaltypische situatie, waarin de Bund bestaat en blijft bestaan uit deelstaten 

van gelijke bevolkingsomvang. 

 Daar komt bij dat alle vertegenwoordigers op gelijke wijze zouden moeten 

worden gekozen als de indruk gewekt zou moeten worden dat een bepaald 

parlement zowel een confederaal als een unitair-federaal parlement zou moeten 

zijn. Het zou immers heel vreemd zijn een nationaal volk van gelijke burgers via 

verschillende procedures één nationaal parlement te laten kiezen, terwijl het juist 

heel begrijpelijk zou zijn dat verschillende volkeren op verschillende wijzen 

eigen representanten voor het confederale parlement zouden kiezen.
328

 In een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

328  Dit geeft te denken over de wijze waarop Amerikanen volgens de Constitutie het 

Congres kiezen. En ook over de wijze waarop datzelfde Congres het kiesrecht nationaal 

sterk geüniformeerd heeft. Heeft het orgaan zich ontwikkeld van een confederaal tot een 

unitair-federaal orgaan? 
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Bund zouden de verschillende volkeren slechts mogen doen alsof ze zelf hun 

eigen kiesrecht vaststellen, terwijl dat kiesrecht materieel geüniformeerd zou 

moeten zijn.
329

  

 Als het Bund-model ondanks dit bezwaar toch zou moeten kunnen werken, 

dan moet het dus op zijn minst twee vertegenwoordigende organen hebben, 

waarbij het ene orgaan het volk overkoepelend representeert en het andere het 

volk als verschillende volkeren representeert, ieder met bijbehorend kiesstelsel. 

Het tweede orgaan zou dan zowel een confederaal compromisorgaan als een 

federaal inspraakorgaan kunnen zijn. De door hem vastgestelde wil zou dan 

ofwel de confederale compromiswil zijn, ofwel de federale-inspraakwil, die 

soms voorkomt dat de algemene wil wet wordt. Een consequentie hiervan zou 

zijn dat niet duidelijk zou zijn of de volkeren de werking van die wil jegens hen 

zouden mogen frustreren zoals in een statenbond het geval is of niet.  

 Een eerste bezwaar dat tegen een dergelijke constructie aangevoerd kan 

worden is evenwel dat er in een statenbond eigenlijk helemaal geen reden voor 

de volkeren bestaat om hun toch al beperkte invloed verder te beperken door 

vrijwillige zelfbeperking ten gunste van een overkoepelend 

vertegenwoordigingsorgaan. Het voorbeeld dat Schmitt waarschijnlijk in zijn 

hoofd had, het Duitse Rijk van 1871, kende een dergelijke constructie 

weliswaar, maar dat was atypisch omdat dat Rijk een (constitutionele) 

monarchie was en volksinspraak überhaupt een vorm van zelfbeperking door de 

soeverein(en) was. Daarbij maakte het dus niet zoveel uit of er nu sprake was 

van nationale of confederale inspraak. Zelfs de zeer nationalistisch ingestelde 

Zorn stelt dan ook met klem dat het niet de Rijksdag is die de nationale 

soeverein vertegenwoordigt maar de Bondsraad. Laband betoogde destijds dat er 

zelfs niet een nationaal volk bestond dat vertegenwoordigd kon worden. Het 

bestaansrecht van het orgaan zou dus gezocht moeten worden in het 

rechtsstatelijke motief van de inspraak van burgers. Het ligt niet voor de hand 

dat een statenbond een dergelijk orgaan heeft, hoewel het niet in strijd met het 

concept volkssoevereiniteit zou zijn. 

 Daar komt een tweede bezwaar bij. Als iets verder gekeken wordt dan alleen 

de volksvertegenwoordiging en ook naar de omringende organen wordt 

gekeken, wordt het nog ingewikkelder de Bund goed vorm te geven. De 

bondsstaat berust immers op de gedachte dat het nationale parlement de 

uitvoerende macht aanwijst, althans dat die op de nationale soevereiniteit berust, 

terwijl de statenbond nationale eenheid ontkent en organen hun grondslag dus 

uiteindelijk laat vinden in de verschillende soevereinen. De vraag is hier dus wie 

er eigenlijk welk orgaan zou moeten benoemen. Moet de centrale regering ook 

een ambigue grondslag hebben en dus op twee organen steunen omdat de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

329  Een vergelijking dringt zich hier op met iets dat Henry Ford beweerdelijk ooit gezegd 

heeft: ‘You can have any color you want as long as it is black.’ Zie: 

  media.ford.com/pdf/engineering_for_corporate_success.doc. 
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statenbondclaim anders erg zwak wordt?
330

 Dat ligt niet voor de hand, aangezien 

niet in te zien valt waarom een niet op de volkswil gebaseerd orgaan inspraak 

zou moeten hebben in de benoeming van de uitvoerende macht. Dat lijkt één van 

de prerogatieven te zijn die (vrijwel) exclusief aan de representanten van het 

volk toebehoort. Volkssoevereiniteit betekent immers zelfregering door het volk 

of de volkeren, hetgeen weerslag moet hebben op de uitvoerende macht.  

 Een derde bezwaar is dat het er sterk op lijkt dat een Bund alleen dan als 

zodanig kan blijven voortbestaan als de deel- dan wel lidstaten hun 

soevereiniteit niet uiten. Statenbonden berusten immers, zoals hierboven is 

uitgewerkt, op de gedachte dat de geconfedereerden soeverein blijven en dat dat 

consequenties heeft voor het confederale positieve staatsrecht. De belangrijkste 

daarvan zijn de bevoegdheid tot het (desnoods) intern kunnen stuiten van de 

vastgestelde compromiswil, het toetsen van het confederale recht aan (de kern 

van) de eigen grondwet en het recht van secessie. Deze bevoegdheden kunnen in 

een bondsstaat juist niet bestaan omdat dat daarmee de nationale soevereiniteit 

doorkruist zou worden. Waar de confederale claim dus eist dat deze 

bevoegdheden bestaan en gebruikt kunnen worden, mag dat in de bondsstaat 

absoluut niet gebeuren. Het lijkt er sterk op dat de lidstaten in een Bund 

weliswaar mogen beweren soeverein te zijn, maar ze daar vooral geen 

rechtsgevolgen aan mogen verbinden. Deze conclusie suggereert dat een Bund 

slechts dan een statenbond kan lijken, als die functioneert als een bondsstaat. 

 Het alternatief voor deze conclusie is dat de lidstaten wel gebruik kunnen 

maken van hun bevoegdheden, maar onzeker is welk rechtsgevolg dit gebruik 

heeft. Dit lijkt momenteel de gang van zaken in de Europese Unie te zijn. De 

consequentie hiervan is echter dat een antwoord op de vraag naar de 

soevereiniteit op onverantwoorde wijze terecht komt bij de individuele 

rechtstoepassers. Als het Duitse Bundesverfassungsgericht immers werkelijk 

gebruik zou maken van zijn bevoegdheid tot het niet in Duitsland van toepassing 

verklaren van een Europees besluit omdat het beweerdelijk ultra vires is, wat 

moeten bijvoorbeeld Duitse ambtenaren en burgers dan doen? Het toepassen of 

juist niet? Of als het Europese Hof van Justitie beweert dat Italiaanse rechters 

niet naar hun constitutionele hof mogen luisteren maar ze zich rechtstreek door 

het Europese Hof moeten laten aansturen, welk besluit moeten ze dan nemen? 

Beide voorbeelden betreffen gevallen waarin een keuze gemaakt moet worden 

door een aangesproken orgaan of burger en dezen dus moeten kiezen voor één 

van beide legitimatieclaims.  

 Dit is niet alleen vanuit een maatschappelijk oogpunt onverantwoord, maar 

ook juridisch onbestaanbaar. Het recht beweert immers een rechtssysteem te 

zijn, waarbinnen normen wel of niet gelden en wel of niet van toepassing zijn. 

Waar een nationale legitimatieclaim tegen de confederale legitimatieclaim in 

naleving eist (denk aan Costa/ENEL en Van Gendt en Loos) of het omgekeerde 

gebeurt (denk aan de hierboven genoemde voorbeelden) wordt dat systeem 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

330  Voor de Amerikaanse president is dat bijvoorbeeld beweerdelijk het geval. 
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doorbroken omdat er schijnbaar twee tegengestelde ‘juiste juridische 

antwoorden’ zijn, waar het recht als systeem er maar één tolereert.
331

 Hier lijkt 

zeer zichtbaar te worden dat de Bund eerder een praktische handleiding is voor 

het omgaan met een theoretisch onbestaanbare situatie, dan een consequent 

uitgewerkt concept. 

 Dat probleem doet zich het sterkst voor wanneer een centraal besluit 

beweerdelijk in strijd is met de (kern van) een lidstaatgrondwet. Wanneer de 

lidstaten hieraan consequenties verbinden, wordt de rekening van de 

legitimatieruzie op onverantwoorde wijze doorgeschoven naar de individuele 

rechtstoepasser, die dan maar moet kiezen tussen twee beweerdelijk even juiste, 

maar elkaar principieel uitsluitende rechtsaanspraken van verschillende 

overheden. Als ze dat echter niet doen, betekent dit dat één van beide 

‘soevereinen’ wel mag beweren soeverein te zijn, maar hij daaraan geen 

rechtsgevolgen mag verbinden. 

 Hoe dan ook kan de Bund op basis van het concept volkssoevereiniteit dus 

niet goed vormgegeven worden. Denkbaar is nog wel dat per ongeluk 

onduidelijk gebleven is in welke hoedanigheid het volk zichzelf een grondwet 

gegeven heeft, maar niet dat de dagelijkse praktijk van democratische wetgeving 

diezelfde onduidelijkheid kent. Afgezien van de vraag of ambigue 

democratische wilsvorming als zodanig mogelijk is, kan het kiesstelsel 

uiteindelijk niet zo vormgegeven worden dat het tegelijkertijd de uiting zou 

kunnen zijn van confederale en unitair-federale wilsvorming. Een Bund zou 

daarmee een construct zijn waarin de soevereiniteitsvraag wellicht niet 

principieel beantwoord wordt, maar praktisch wel.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

331  Hiermee is overigens niet bedoeld dat het recht altijd zo duidelijk zou zijn dat iedereen 

weet wat het goede antwoord op een gestelde rechtsvraag is, maar wel dat het recht als 

systeem principieel maar één antwoord op een vraag kan geven omdat een besluit 

(inhoudende een onsplitsbare wilsverklaring) niet een beetje rechtmatig kan zijn. 



 

 

 

 



 

Hoofdstuk 7 

Het Europees Parlement als transnationale 

volksvertegenwoordiging  

 

1. Inleiding 

In dit laatste hoofdstuk wordt bezien wat de in de vorige hoofdstukken opgedane 

inzichten uiteindelijk betekenen voor de vertegenwoordigende positie van het 

Europees Parlement. Daarvoor is het nuttig eerst de vraagstelling in herinnering 

te roepen. Zij luidt: 

 

In hoeverre draagt het Europees Parlement volgens het concept 

volkssoevereiniteit bij aan de democratische legitimatie van het recht van de 
Europese Unie? 

 

Het eerste, positiefrechtelijke deel van het onderzoek sloot af met de voorlopige 

conclusie dat het Europees Parlement moet worden gezien als 

vertegenwoordiger van de gemeenschap van Unievolkeren. Die conclusie is, 

kort gezegd, ingegeven door de constatering dat het Parlement enerzijds op zeer 

verschillende wijzen wordt gekozen en het de burgers degressief evenredig 

vertegenwoordigt, terwijl het anderzijds bij meerderheid besluit. Uit de 

verschillende verkiezingswijzen werd geconcludeerd dat er kennelijk 

verschillende kiesvolkeren zijn die het Parlement samenstellen. Waarom immers 

gelijke burgers met gebruikmaking van verschillende kiesstelsels hun 

vertegenwoordigers laten kiezen? Deze conclusie werd versterkt door de 

degressief-evenredige vertegenwoordigingswijze van de Europese burgers. Het 

lijkt immers onverdedigbaar gelijke burgers ongelijke invloed op de 

samenstelling van het parlement te geven en hen ongelijk te vertegenwoordigen, 

terwijl die ongelijkheden juist zeer begrijpelijk zijn als de burgers gezien 

worden als leden van verschillende volkeren.  

 Het Europees burgerschap werd daarbij gezien als een beperkt recht van een 

burger van een van de lidstaten om in de andere lidstaten behandeld te worden 

alsof hij daarvan burger is. Unieburgers die niet in hun eigen lidstaat verblijven 

hebben immers het recht onder ‘lokale voorwaarden’ deel te nemen aan de 

Europese en gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat waarin zij verblijven. Als 

Duitsers naar Malta verhuizen hebben zij rekenkundig gezien, vanwege de 

degressief-evenredige vertegenwoordiging door het Europees Parlement, een 

aanzienlijk invloedrijkere stem voor het Europees Parlement dan wanneer zij in 

Duitsland blijven wonen. Revolutionair aan de Europese Unie lijkt daarmee te 
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zijn dat burgers zonder wisseling van nationaliteit in een andere lidstaat deel 

kunnen nemen aan (een deel van) het politieke proces. 

 De conclusie dat het Parlement vooral verschillende volkeren 

vertegenwoordigt, werd aangevuld met de gedachte dat die volkeren lid zijn van 

een Europese politieke gemeenschap. De belangrijkste reden om aan te nemen 

dat een dergelijke gemeenschap naar positief recht bestaat, was de constatering 

dat het Parlement als orgaan besluit bij meerderheid. De gedachte was dat de 

besluitvormingswijze impliceert dat het Parlement besluit als orgaan (lees: als 

geheel), waarbij de meerderheidswil juridisch wordt toegerekend aan het orgaan 

‘Parlement’, zodat formeel alle vertegenwoordigers (inclusief de overstemde 

minderheid) dezelfde juridische wil hebben vastgesteld. Omdat er geen 

Europees volk bestaat maar er toch juridische toerekening plaatsvindt tussen 

vertegenwoordigers van verschillende volkeren, werd aangenomen dat er 

kennelijk een politieke gemeenschap bestaat waarvan alle vertegenwoordigde 

volkeren lid zijn. Een andere reden kon immers niet worden bedacht waarom 

onderlinge juridische toerekening van vertegenwoordigers van verschillende 

volkeren democratisch gelegitimeerd kon worden geacht. 

 In dit laatste hoofdstuk wordt bezien in hoeverre deze voorlopige conclusie 

standhoudt in het licht van de theoretische verdieping van deel II. In de 

hoofdstukken 5 en 6 is hiervoor het fundament gelegd door eerst het concept 

volkssoevereiniteit verdiepend uit te werken en daarna te bestuderen in hoeverre 

dat verenigbaar is met (con)federalisme. De mogelijke soevereiniteit van de 

lidstaten of hun volkeren bleek daarbij steeds lastig te combineren te zijn met de 

wens van sterkere of minder sterke samenwerking tussen hen. Juridische 

eenheid is nu eenmaal moeilijk te garanderen als er mogelijk verschillende 

soevereinen zijn die ieder voor zich het allerlaatste woord over de rechtsorde 

behoeven. Uiteindelijk leverde bestudering van verschillende historische 

debatten drie modellen op die ieder op eigen wijze de noodzakelijke eenheid van 

volkssoevereiniteit combineren met de diversiteit die inherent is aan 

(con)federalisme. Deze modellen sluiten redelijk goed aan bij veel recente 

theorievorming over de Europese Unie, hoewel er van de drie momenteel 

eigenlijk maar twee serieus kandidaat zijn om verklarend inzicht te geven in de 

EU en de positie van het Europees Parlement daarin. Een Europese bondsstaat is 

immers niet aan de orde zolang er geen Europees volk bestaat.  

 In dit laatste hoofdstuk worden hoofdstuk 5 en 6 verbonden met het 

Europese debat over soevereiniteit, autonomie, constitutioneel pluralisme en 

multilevel constitutionalisme. Daarmee wordt deze recente literatuur 

gestructureerd in het ‘format’ van de drie genoemde modellen. Daarbij zal 

blijken in hoeverre de in deel I van dit onderzoek getrokken voorlopige 

conclusie juist is. Net als bij alle andere onderzoeksstappen wordt eerst gekeken 

naar de ‘aard’ van de Unie en daarna naar de positie van het Parlement daarin. 

Anders gezegd, is eerst de soevereiniteit over de rechtsorde aan de orde en 

daarna de soevereiniteit in de rechtsorde. 
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2. Soevereiniteit over de rechtsorde van de Europese Unie 

2.1 De Europese Unie als politieke eenheid 

2.1.1 De leer van de autonome rechtsorde als unitair-federaal model 

Hoofdstuk 2 beschrijft twee belangrijke rechterlijke standpunten in het debat dat 

gaande is over de aard van de Europese Unie in inleidende zin. Kernvragen 

daarin zijn wie er in ultimo beslist over de gelding en interpretatie van het 

Europese recht, welk legitimatieconcept er ten grondslag ligt aan dat recht, of de 

Unie hiërarchisch of heterarchisch moet worden geduid en of die uiteindelijk 

pluriform of unitair van aard is. De oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat 

deze vragen grotendeels overeenkomen met de kwesties die steeds centraal 

hebben gestaan in debatten over (con)federalisme. In de kern gaat het debat over 

de aard van de EU dan ook over de vraag wie er soeverein is over haar 

rechtsorde, net als het debat over de aard van de Amerikaanse Unie ging de 

vraag wie er soeverein was over de Amerikaanse rechtsorde(s).
1
 En net als in het 

Amerikaanse debat, hangt van het antwoord op die vraag het antwoord op een 

aantal cruciale vragen in de rechtsorde af. Met de soevereiniteit over de 

rechtsorde hangt namelijk ook het antwoord op de vraag wie bevoegd is in 

laatste instantie te beslissen over de interpretatie van het Unierecht samen en, 

wat voor dit concluderende hoofdstuk van veel groter belang is, het antwoord op 

de vraag wie door het Europees Parlement moet worden gerepresenteerd. 

 De soevereiniteit van de lidstaten over de rechtsorde van de Europese Unie 

wordt het meest in twijfel getrokken door de leer van de autonome rechtsorde. 

Die leer betoogt in essentie dat de lidstaten hooguit als gezamenlijke eenheid de 

bron zijn van die rechtsorde. Zij zouden een daad van originaire rechtsschepping 

hebben gepleegd, die een nieuwe autonome rechtsorde in het leven zou hebben 

geroepen die suprematie zou hebben over de lidstaatrechtsordes.
2
 Bijzonder aan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1  Over de claim van de autonome rechtsorde als een (verhulde) soevereiniteitsclaim, zie 

o.a. De Búrca, ‘Sovereignty and the Supremacy Doctrine’ en Lindahl, ‘Sovereignty and 

representation in the EU’. Hoofdstuk 6 behandelt het Amerikaanse debat uitgebreid in 

paragraaf 3. 
2  Klassiek is in dit verband met name de volgende rechtsoverweging uit de zaak Van Gend 

en Loos: ‘Dat uit deze omstandigheden moet worden afgeleid, dat de Gemeenschap in 

het volkenrecht een nieuwe rechtsorde vormt ten bate waarvan de Staten, zij het op een 

beperkt terrein, hun soevereiniteit hebben begrensd en waarbinnen niet slechts deze lid-

staten, maar ook hun onderdanen gerechtigd zijn’. HvJ EG 5 februari 1963, nr. 26/62 

(Van Gend en Loos). Samen met de Costa/ENEL vormt deze zaak, in de woorden van 

Barents, de ‘kwantumsprong’ van het Europese recht. HvJ EG 15 juli 1964, nr. 6/64 

(Costa/ENEL) . Of in de woorden van Maduro de ‘declaration of independence’ van het 

Unierecht. Resp. Barents, ‘Van Gend & Loos en Costa/ENEL’, 23-27 en Maduro, 

‘Contrapunctual Law’, p. 504. Zie nader De Búrca, ‘Sovereignty and the Supremacy 

Doctrine’, p. 453-454. Vgl. Schütze, ‘On “Federal” Ground’, p. 1082-1083 en Cruz, 
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deze rechtsschepping zou zijn geweest dat die een rechtstreekse band zou 

hebben geschapen tussen de Unie en de burgers van de lidstaten, die voortaan 

ook haar onderdanen zouden zijn. Daarmee zou zelfs een ‘peoples of Europe’ 

zijn geschapen, een eenheid dus, die als zodanig de Unie kan legitimeren.
3
 

 Ter verdediging van deze leer heeft het Europese Hof hoofdzakelijk een 

viertal argumenten aangevoerd. Het eerste was dat de lidstaten een 

gemeenschappelijke markt hebben geschapen die noodzaakt tot eenheid in het 

recht. Het tweede dat zij Europese instituties met het gezag hebben bekleed 

rechtstreeks burgers en lidstaten te binden. Het derde dat het Europese 

samenwerkingsverband een eigen democratisch legitimerend orgaan kent. En 

het vierde dat uit de prejudiciële-vragenprocedure blijkt dat burgers het 

Europese recht rechtstreeks voor de nationale rechter kunnen inroepen.
4
 Volgens 

het Hof wilden de lidstaten kennelijk een rechtsorde scheppen waarin de 

lidstaten als zodanig, inclusief hun onderdanen, (deels) op zouden gaan en 

waaraan zij voortaan ondergeschikt zouden zijn. En kennelijk waren zij daartoe 

volgens dat hof ook juridisch in staat. 

 Wat opvalt is dat de leer van het Europese Hof uiteindelijk hiërarchisch-

centralistisch is op een wijze die grote gelijkenissen vertoont met de 

bondsstaattheorie van Webster en Zorn. Hoewel het Hof zich zeker niet beroept 

op soevereiniteit als legitimatieconcept voor de autonomie van de eigen 

rechtsorde, komt zijn claim op hoofdlijnen wel op hetzelfde neer.
5
 Wie zijn 

opvatting volgt dat het Europese recht uniform is en voorrang heeft omdat het 

anders niet werkelijk gemeenschappelijk recht kan zijn, moet de lidstaten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

‘Legacy of the Maastricht-Urteil’, p. 409. Cruz spreekt van het Verdrag van Rome als het 

‘federal constitutional pact’. 
3  De typering ‘peoples of Europe’ is van Maduro. Maduro, ‘Contrapunctual Law’, p. 503-

504 en p. 512-513. Vgl. HvJ EG 5 februari 1963, nr. 26/62 (Van Gend en Loos). 
4  De Búrca, ‘Sovereignty and the Supremacy Doctrine’, p. 453-454. Zie ook Maduro, 

‘Contrapunctual Law’, p. 503-504. Vgl. Schütze, ‘On “Federal” Ground’, p. 1080 en I. 

Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in the European Union’, European Law Review 

2002, vol. 27, nr. 5, p. 518. 
5  Het wijst er weliswaar op dat de lidstaten hun soevereiniteit hebben begrenst, dan wel 

hun soevereine rechten hebben beperkt, maar de kern van zijn jurisprudentie lijkt 

uiteindelijk vooral de autonome rechtsorde te zijn: ‘Overwegende dat uit het 

bovenstaande volgt dat het verdragsrecht, dat uit een autonome bron voortvloeit, op 

grond van zijn bijzonder karakter niet door enig voorschrift van nationaal recht opzij kan 

worden gezet, zonder zijn gemeenschapsrechtelijk karakter te verliezen en zonder dat de 

rechtsgrond van de gemeenschap zelf daardoor wordt aangetast; Dat, waar de lid-staten 

de rechten en plichten die uit de verdragsbepalingen voortvloeien aan de rechtsorde van 

de gemeenschap hebben overgedragen, dit impliceert dat hun souvereine rechten 

definitief zijn beperkt, zodat latere eenzijdig afgekondigde wettelijke voorschriften, die 

tegen het stelsel van de gemeenschap ingaan, iedere werking ontberen’. HvJ EG 15 juli 

1964, nr. 6/64 (Costa/ENEL). Over de relatie die al dan niet bestaat tussen de leer van de 

autonome rechtsorde en soevereiniteit, zie (uitgebreid) De Búrca, ‘Sovereignty and the 

Supremacy Doctrine’. 
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uiteindelijk ondergeschikt aan het Europese recht oordelen.
6
 Het Hof van Justitie 

claimt weliswaar niet dat het Europese recht of de constituante van dat recht 

soeverein is, maar inhoudelijk is er nauwelijks een verschil tussen de claim van 

de autonome rechtsorde en een Europese unitaire claim op soevereiniteit over de 

Europese rechtsorde.
7
 In beide gevallen zijn de lidstaten, of hun volkeren, 

slechts zo soeverein over hun eigen rechtsorde als het Europese recht toestaat.
8
 

Dat recht zou immers inherent de toepassing van het nationale recht blokkeren 

waar dat ermee in strijd zou komen, de lidstaten zouden Europese exclusieve 

bevoegdheden in die zin kwijtgeraakt zijn dat ze die niet meer rechtsgeldig 

zouden kunnen uitoefenen en al hun organen zouden rechtstreeks, desnoods met 

negeren van de eigen constitutie, loyaliteit verplicht zijn aan het Unierecht.
9
 De 

overkoepelende eenheid zou dus ten koste van alles gehandhaafd moeten 

worden, terwijl de lidstaten slechts nog soeverein zouden zijn over het ‘overige’ 

recht. Daarmee zou slechts de constituante van het Unierecht werkelijk 

soeverein over de rechtsorde zijn, en zouden de lidstaten hun (individuele) 

soevereiniteit daarover dus kwijt zijn. 

 Natuurlijk zijn er verschillen de tussen de leer van de autonome rechtsorde 

en een Europese soevereiniteitsclaim, zoals die naar de theorieën van Webster 

en Zorn zou luiden. Zo benadrukt het Europese Hof dat Europees recht voorrang 

heeft en niet zozeer dat het hoger zou zijn dan lidstaatrecht. Als gevolg hiervan 

kan nationaal recht dat strijdig is met Europees recht weliswaar niet toegepast 

worden, maar verliest het niet zijn rechtsgeldigheid.
10

 Dit is met name van 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6  Zie hierover uitgebreid R. Barents, ‘The Precedence of EU Law from the Perspective of 

Constitutional Pluralism’, European Constitutional Law Review 2009, vol. 5, nr. 3, p. 

423-448. 
7  Vgl. De Búrca, ‘Sovereignty and the Supremacy Doctrine’ en Barents, ‘The Precedence 

of EU Law’423-448. 
8  Deze indruk wordt vooral gewekt door de jurisprudentie van het Hof die de (organen 

van) de lidstaten dwingt desnoods (procedurevoorschriften van) de eigen constitutie 

buiten toepassing te laten, als dat voor de uniformiteit en het ‘nuttig effect’ van het 

Europese recht nodig is. Zie m.n. HvJ EG 17 december 1970, nr. 11/70 (Internationale 

Handelsgesellschaft), m.n. r.o. 2-4, HvJ EG 9 maart 1978, nr.106/77 (Simmenthal) en 

HvJ EG 19 juni 1990, nr. 213/89 (Factortame), r.o. 18-22. 
9  In Factortame baseert het Hof de verplichting van nationale rechters om het Europese 

recht, in weerwil van een nationale constitutionele regel, toe te passen onder meer op het 

loyaliteitsbeginsel. Zie HvJ EG 19 juni 1990, nr. 213/89 (Factortame), r.o. 19-21. 
10  De zaak HvJ EG 9 maart 1978, nr. 106/77 (Simmenthal) lijkt in dit verband een 

uitzondering te zijn. Daarin oordeelde het Hof dat het gemeenschapsrecht ‘van hogere 

rang’ is, zodat ‘[d]e toekenning van enige rechtskracht aan nationale wetgevende 

handelingen die op het terrein komen waarbinnen de wetgevende bevoegdheid der 

Gemeenschap geldt, of die anderszins met de bepalingen van het gemeenschapsrecht 

onverenigbaar zijn, zou neerkomen op een ontkenning in zoverre van de werkingskracht 

van door de lid-staten bij het Verdrag onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanvaarde 

verbintenissen, en zou aldus tornen aan de grondslagen zelf der Gemeenschap.’ (r.o. 17-

18). In de zaak Engelbrecht sprak het echter van de verplichting het gemeenschapsrecht 

‘integraal toe te passen (…) daarbij zo nodig alle bepalingen buiten toepassing latend 
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belang wanneer er nog toepassingen van dat recht denkbaar zijn die niet in strijd 

komen met het Unierecht.  

 Ook lijkt het uitdrukkelijk oog te hebben voor wat volgens art. 4 lid 2 de 

‘nationale identiteit’ heet.
11

 Weliswaar geldt de voorrangsregel volgens het Hof 

nog altijd ‘absoluut’, het houdt bij de invulling van hoe ver het Unierecht reikt 

en bij de invulling van toegestane excepties erop wel rekening met vooral de 

fundamentele constitutionele structuren van de lidstaten.
12

 Zo liet het de 

lidstaten bij de implementatie van Europees aanbestedingsrecht ‘een zekere 

discretionaire bevoegdheid’, die op de eigen grondwet gebaseerd was en dus per 

lidstaat verschillend kon zijn.
13

 En mocht Oostenrijk met een beroep op de 

gelijkheidsnorm, die volgens haar deel was van haar constitutionele identiteit, 

weigeren een Duitse adellijke titel in haar administratie op te nemen.
14

 Daarbij 

houdt het Hof overigens wel uiteindelijk de touwtjes in handen. Hoewel het zelf 

uiteraard niet bevoegd of in staat is vast te stellen wat de nationale identiteit van 

de verschillende lidstaten is, meent het wel dat het zelf uiteindelijk gaat over de 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

indien de toepassing daarvan in het betrokken geval tot een met het gemeenschapsrecht 

strijdig resultaat zou leiden. HvJ EU 26 september 2000, nr. C-262/97 (Engelbrecht), r.o. 

40 (curs. van mij, MD). Zie ook Barents, ‘The Precedence of EU Law’, p. 425-426.  
11  Sinds het Verdrag van Lissabon, waarbij de bepaling aangepast is, heeft het Hof van 

Justitie jurisdictie over de bepaling. Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming Absolute 

Primacy’, p. 1422-1423. Volgens Guastaferro is de aangepaste versie met name bedoeld 

om de ‘actieradius’ of de omvang van de lidstatelijke bevoegdheden te beschermen tegen 

wat wel ‘competence creep’ wordt genoemd. Guastaferro, ‘Beyond Exceptionalism’, 

m.n. paragraaf III en IV. Voor rechtspraak voor het VvL waarin het Hof van Justitie de 

identiteit van de lidstaten als exceptie of fundamentele vrijheden liet meewegen in de 

uitkomst, zie paragraaf V en VI en onder andere HvJ EU 2 juli 1996, nr. C473/93 

(Commissie vs. Luxemburg) en HvJ EU 14 oktober 2004, nr. C-36/02 (Omega). Zie ook 

Besselink, ‘National and constitutional identity’ voor een uitgebreide analyse van de 

identiteitsbepaling voor en na Lissabon. 
12  Over de absolute gelding van de voorrangsregel, zie Schütze, European Constitutional 

Law, p. 347-363, Guastaferro, ‘Beyond Exceptionalism’, p. 61, Von Bogdandy & Schill, 

‘Overcoming Absolute Primacy’, p. 1418 en Kosta, ‘Case C-213/07, Michaniki AE’, p. 

507.  
13  HvJ EU 16 december 2008, nr. C-213/07 (Michaniki), m.n. r.o. 55-57. Vgl. HvJ EU 14 

oktober 2004, nr. 36/02 (Omega), r.o. 38, waarin het overwoog dat ‘de enkele 

omstandigheid dat een lidstaat een ander stelsel van bescherming heeft gekozen dan een 

andere lidstaat, niet uit[sluit] dat de betrokken maatregelen noodzakelijk en evenredig 

zijn’. Zie over Michaniki nader Kosta, ‘Case C-213/07, Michaniki AE’, Besselink, 

‘National and constitutional identity’, p. 47-49 en Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming 

Absolute Primacy’, p. 1444-1445. Vgl. HvJ EU 1 oktober 2010, nr. C-3/10 (Affatato), 

waarin het Hof expliciet overwoog dat de richtlijn in kwestie de lidstaten zoveel ruimte 

liet, dat ‘zij als zodanig op geen enkele wijze van invloed is op de politieke en 

constitutionele basisstructuren of de essentiële functies van de betrokken lidstaat in de 

zin van art. 4, lid 2 VEU.’ 
14  HvJ EU 22 december 2010 nr, C-208/09 (Sayn-Wittgenstein). Zie m.n. r.o. 74-76 en 80-

95. Zie nader Guastaferro, ‘Beyond Exceptionalism’, p. 40-41 en Von Bogdandy & 

Schill, ‘Overcoming Absolute Primacy’, p. 1430-1431 en p. 1442. 
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reikwijdte van art. 4 lid 2 VEU, en dus over de mate waarin die identiteit als 

exceptie op Unierecht kan gelden.
15

 

 Tot slot betoogt het Europese Hof niet dat de EU een Europese bondsstaat is 

waarvan de lidstaten uiteindelijk afgeleid zijn. Zijn leer lijkt daar echter wel op 

neer te komen.
16

 Ondanks deze en andere verschillen is de kern van ’s Hofs 

betoog dus dezelfde als die van Webster en Zorn: het centrum is soeverein, de 

delen zijn slechts zo soeverein als daarmee verenigbaar is.  

 De individuele lidstaat zou uiteindelijk dus onderworpen zijn geraakt aan de 

Europese Unie omdat hij, althans zijn constituante, niet langer volledig 

zelfstandig zou kunnen beschikken over aan hem toe te delen bevoegdheden. De 

schepping van de Europese rechtsorde zou immers een originaire 

rechtsschepping zijn die voor zijn geldigheid en dwingende verbindendheid 

slechts van zichzelf, althans zijn constituante(n) afhankelijk zou zijn. Die 

constituante zou bestaan uit de juridische eenheid van de verzamelde lidstaten 

zodat zij slechts gezamenlijk over de Europese rechtsorde zouden kunnen 

beschikken. 

 De consequenties van deze claim zijn in de eerste plaats dat de lidstaten 

kennelijk niet langer soeverein zijn en zij hun recht op een andere wijze moeten 

zien te legitimeren. Daartoe kan wellicht de autonomieclaim dienen, maar omdat 

die zich niet over het niet-Europese deel van het lidstatelijke recht uitstrekt, 

blijft er dan nog een deel over. Daarmee ontstaat de curieuze situatie dat het 

strikt-nationale recht weliswaar niet afgeleid is van de Europese Unie, maar het 

zijn gelding wel mede dankt aan de niet-overlapping ervan door de Europese 

Unie. Net als bij de bondsstaat is er hier dus sprake van de ‘rafelranden’ van een 

concept dat in eerste instantie niet bedoeld is om zover te gaan en het aan de 

lidstaten lijkt over te laten de legitimatie van het eigen recht te regelen.  

 Een meer praktisch gevolg is dat de Unie weliswaar niet voorschrijft hoe het 

staatsrecht van haar lidstaten georganiseerd moet zijn, maar daar wel steeds 

verdergaande inbreuken op maakt. Een paar decennia geleden is het de rechters 

van de lidstaten mede als ‘Gemeenschapsrechters’ gaan beschouwen en heeft het 

hen in die zin ‘gekaapt’ dat het is gaan eisen dat ze delen van de eigen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

15  Zie bv. HvJ EU 22 december 2010 nr, C-208/09 (Sayn-Wittgenstein)., r.o. 86-91 en HvJ 

EU 16 december 2008, nr. C-213/07 (Michaniki), waarin het oordeelde dat de Griekse 

uitzondering, hoewel gebaseerd op de Griekse grondwet, te ver ging om evenredig te 

kunnen zijn. Zie uitgebreider Besselink, ‘National and constitutional identity’, p. 45-49, 

Kosta, ‘Case C-213/07, Michaniki AE’, p. 507 en Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming 

Absolute Primacy’, p. 1429-1431 en p. 1443. 
16  Barents laat overtuigd zien dat de autonomieclaim er uiteindelijk wel op neerkomt dat de 

lidstaatrechtsordes als afgeleid van de Europese rechtsorde moeten worden beschouwd. 

Barents, ‘The Precedence of EU Law’, p. 428-431. Vgl. Cruz, ‘Legacy of the Maastricht-

Urteil’, p. 420. 
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constitutie ten faveure van het Europese recht negeren.
17

 Daarbij redeneerde het 

Europese Hof steeds dat het Europese recht zo uitgelegd moet worden dat 

nationale constituties daarop geen inbreuk kunnen maken en dat, ergo, alle 

nationale rechters het document waaraan zij überhaupt hun bevoegdheid 

ontlenen (de eigen constitutie) moeten negeren.
18

 Simpeler gezegd hebben de 

nationale rechters de dwingende verplichting gekregen hun gezag ten gunste van 

het Unierecht toe te passen, zijn zij daarmee in essentie niet langer louter 

nationale rechters en bedienen zowel de lidstaten als de Unie zich van hen.  

 Hetzelfde geldt voor de regeringen en de parlementen van de lidstaten, zij 

het in mindere mate. Algemeen geaccepteerd is namelijk zowel dat de Europese 

Raad en de Raad Europese organen zijn als dat lidstaten zich op geen enkele 

wijze kunnen verzetten tegen mede namens hen door deze organen genomen 

besluiten. Hoewel beide instellingen in eerste instantie uiteraard gezien moeten 

worden als de uitoefening van nationale soevereiniteit, althans nationale 

zeggenschap en de lidstaten hierdoor allerminst ‘gekaapt’ worden, moet toch 

ook bedacht worden dat zij in de Raad overstemd kunnen worden. Het Unierecht 

wordt geacht mede namens hen vastgesteld te zijn zodat de lidstaten te 

accepteren hebben dat het ook jegens hen geldt. De verdragen brengen dus mee 

dat de lidstaten alle genomen besluiten, ook de besluiten die bij gekwalificeerde 

meerderheid genomen zijn en waar zij tegen gestemd hebben, tegen zich als 

verbindend hebben te laten gelden, zonder dat zij bevoegd zijn iets tegen die 

geldigheid in de eigen rechtsorde te doen.
19

  

 De vraag hoe overtuigend de leer van de autonome rechtsorde is, kan hier 

slechts summier worden beantwoord. Dit onderzoek gaat immers over 

volkssoevereiniteit en niet over autonomie als legitimatietheorie. Wel kan echter 

worden beschouwd hoe overtuigend de theorie zou zijn als zij een 

volkssoevereiniteitsclaim zou inhouden.
20

 Een dergelijke beschouwing is alleen 

al nuttig omdat daarmee de uitdagingen aangewezen kunnen worden die een 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

17  HvJ EG 17 december 1970, nr. 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft), r.o. 3-4, HvJ 

EG 9 maart 1978, nr. 106/77 (Simmenthal), r.o. 16-24 en HvJ EG 19 juni 1990, nr. C-

213/89 (Factortame), r.o. 18-21. 
18  Het Hof overwoog in Simmenthal (r.o. 24) ‘dat de nationale rechter, belast met de 

toepassing, in het kader zijner bevoegdheid, van de bepalingen van het 

gemeenschapsrecht, verplicht is zorg te dragen voor de volle werking dezer normen, 

daarbij zo nodig, op eigen gezag, elke strijdige bepaling van de - zelfs latere - nationale 

wetgeving buiten toepassing latende, zonder dat hij de voorafgaande opheffing hiervan 

via de wetgeving of enige andere constitutionele procedure heeft te vragen of af te 

wachten’. Vgl. HvJ EG 19 juni 1990, nr. C-213/89 (Factortame), r.o. 18-21. 
19  Een verschil met (ander) internationaal recht is dus dat de lidstaten in andere organisaties 

principieel intern bevoegd blijven de doorwerking van het door die organisatie 

vastgestelde recht te frustreren. 
20  Het is niet eens zeker dat de autonomieclaim een wezenlijk democratische 

legitimatieclaim is. Het zou ook kunnen dat de claim juist is dat de Europese Unie zich 

legitimeert doordat zij (technocratisch) het juiste recht tot stand brengt en/of bijdraagt 

aan het welzijn van haar burgers. 
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overtuigende nieuwe Europese legitimatietheorie het hoofd moet bieden, en 

omdat daarmee ook iets gezegd wordt over de geloofwaardigheid van de 

democratiedoctrine, die de voortbestaande soevereiniteit van de lidstaten als 

vooronderstelling heeft. 

 Misschien wel de belangrijkste stelling van het Europese Hof is dat 

Unierecht unitair van aard is omdat het anders geen gemeenschappelijk recht 

kan zijn.
21

 Omdat de Unie overduidelijk bedoeld zou zijn om eenheid tussen de 

lidstaten, Unieburgers en/of volkeren te bewerkstelligen zou het Unierecht 

zonder meer moeten gelden en zou het eenduidig moeten worden uitgelegd. Het 

ligt volgens het Hof, met andere woorden, in de aard van het Unierecht besloten 

dat het voorrang heeft binnen de rechtsordes van de lidstaten.
22

 Daarmee gaat 

het Hof een stap verder dan in het vorige hoofdstuk ten aanzien van 

rechtseenheid in statenbonden werd geconcludeerd. Hoewel het immers 

verstandig, en wellicht zelfs praktisch noodzakelijk is de voorrang van (in 

concreto) het Unierecht expliciet vast te leggen, is het curieus menen dat die ook 

daadwerkelijk (impliciet) vastgelegd is. Het is immers ook goed denkbaar dat 

het verstandig geweest zou zijn het Unierecht voorrang te verlenen omdat het 

anders niet effectief zou kunnen functioneren, terwijl het die voorrang helaas 

niet verleend is, terwijl dit tot bittere consequentie heeft dat de Unie niet in staat 

is zijn doelstellingen te verwezenlijken. Los daarvan kan hoe dan ook opgemerkt 

worden dat het Hof verder lijkt te gaan dan nodig is, aangezien (materiële) 

rechtseenheid ook in statenbonden gegarandeerd kan worden, zonder dat de 

constituties van de lidstaten hoeven te worden genegeerd.
23

 

 Een tweede stelling van het Hof is dat de lidstaten slechts gezamenlijk de 

constituante van de Unierechtsorde zouden zijn, terwijl die rechtsorde 

uiteindelijk bepaalt hoeveel ‘constitutionele ruimte’ zij nog individueel over 

hebben. Opvallend is hier vooral dat de lidstaten gezamenlijk één pouvoir 

constituant zouden zijn, terwijl de meeste van de hier relevante organen volgens 

hun interne staatsrecht slechts pouvoirs constitués zijn.
24

 Een verzameling van 

geconstitueerde machten zou dus gezamenlijk één constituante kunnen vormen, 

die recht tot stand zou kunnen brengen dat afwijkt van wat de verschillende, aan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

21  Zie o.a. HvJ EG 15 juli 1964, nr. 6/64 (Costa/ENEL), r.o. 19 en HvJ EG 17 december 

1970, nr. 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft), r.o. 3. 
22  Zie o.a. HvJ EG 9 maart 1978, nr. 106/77 (Simmenthal), r.o. 14-18. 
23  Het betoog van Von Bogdandy en Schill in Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming 

Absolute Primacy’ komt er in essentie op neer dat het de Unie niet schaadt om de 

voorrang van het Unierecht te matigen op grond van de identiteit van de lidstaten. 
24  Rechtseenheid speelt een belangrijke rol in de jurisprudentie van het Hof van Justitie. 

Met name mogen de lidstaten geen afbreuk doen aan de gemeenschappelijkheid van het 

Unierecht of aan de autonome rechtsbron. Zie hierover o.a. HvJ EG 5 februari 1963, nr. 

26/62 (Van Gend en Loos), HvJ EG 15 juli 1964, nr. 6/64 (Costa/ENEL), HvJ EG 17 

december 1970, nr. 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft), r.o. 3 en HvJ EG 9 maart 

1978, nr. 106/77(Simmenthal), r.o. 20-23. Zie ook Lindahl, ‘European Integration’, over 

rechtseenheid bij schepping van een Europese rechtsorde. 
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de individuele leden ten grondslag liggende constituanten gewild hebben. 

Pouvoirs constitués zouden zich hiermee los kunnen maken van hun pouvoir 
constituant, terwijl ze toch gebruikmaken van de bevoegdheden die hen zijn 

toegekend. 

 Deze notie is weliswaar consistent omdat het Unierecht anders niet uit één 

bron zou voortvloeien, maar lijkt op het eerste oog ongeloofwaardig. Een 

geconstitueerde macht kan zich immers niet losmaken van zijn juridische 

grondslag omdat hij daartoe geen bevoegdheden heeft. Zijn bevoegdheid tot 

attributie en delegatie is dwingend en blijvend afhankelijk van de verlening 

daarvan door de pouvoir constituant (lees: de constitutie). De namens de 

lidstaten handelende regeringen en parlementen zouden iets dergelijks slechts 

gedaan kunnen hebben als zij konden beweren een nieuwe soeverein te 

representeren. Er zou, met andere woorden, een Europese soevereine grootheid 

geweest moeten zijn die de regeringen en lidstaten als representanten zou 

hebben gehad, terwijl de laatste namens haar een nieuwe rechtsorde in het leven 

geroepen zou hebben. Dit is weliswaar theoretisch denkbaar, maar klinkt in 

eerste instantie niet erg geloofwaardig.
25

 Wie zou immers de nieuwe soeverein 

geweest zijn die de regeringen en parlementen als representanten had? En hoe 

overtuigend is de notie dat zij als eenheid besloten zouden hebben?  

 Zou de Europese autonomieclaim een democratische, op volkssoevereiniteit 

gebaseerde claim zijn, dan zou er aan de Europese rechtsorde een Europees volk 

ten grondslag moeten liggen, terwijl de soevereiniteit van dat volk ooit juridisch 

gebleken zou moeten zijn. De soevereiniteit van het volk (en de wil van 

individuen om samen een volk te zijn) wordt immers gevestigd, en is juridisch 

vaststelbaar, doordat het volk als zodanig gehandeld heeft en een rechtsorde in 

leven heeft geroepen. De vraag is dus welk Europees volk een eventuele 

Europese soevereiniteitsclaim kan ondersteunen door ooit gehandeld te hebben 

als eenheid.
26

 

 Het eerste dat hierover opgemerkt kan worden is dat de afwezigheid van een 

algemeen erkende ‘big bang’ nog niet betekent dat er geen soevereine daad is 

gesteld. Het zou immers best kunnen dat pas na verloop van tijd duidelijk wordt 

dat er een soevereine daad gesteld is, of namens wie die gesteld is. In dat geval 

zal bij latere interpretatie een eerdere rechtshandeling een soevereine daad 

blijken te zijn. In Amerika was bijvoorbeeld weliswaar duidelijk dat er een 

soevereine daad werd gesteld, maar lijkt het inzicht dat deze namens het gehele 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

25  Voor zover de autonomieclaim al wordt aanvaard, wordt die dan ook niet of nauwelijks 

aanvaard als soevereiniteitsclaim. De Búrca, ‘Sovereignty and the Supremacy Doctrine’, 

p. 455. 
26  Het zou niet voldoende zijn als de verschillende Europese volkeren ieder voor zich 

gehandeld zouden hebben. Principiële rechtseenheid kan immers niet voortkomen uit 

diverse rechtscheppende handelingen. Over de noodzaak van eenheid voor de 

autonomieclaim, zie nader Lindahl, ‘Sovereignty and representation in the EU’, p. 103-

105. 
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Amerikaanse volk werd gesteld pas met de tijd gekomen te zijn. Beweerdelijk 

werd na verloop van tijd dus pas duidelijk wat er precies met de ratificatie van 

de Constitutie juridisch was gebeurd. 

 Walker gaat nog een stap verder en stelt dat een soevereine daad zelfs in 

zijn geheel niet nodig is. Hij meent dat een geconstitueerde macht de grondslag 

van zijn afgeleide status kan veranderen door in een serie van interpretaties een 

nieuwe status van het geïnterpreteerde recht te stellen.
27

 Het lijkt hierbij vooral 

te gaan om een incrementeel proces waarin uiteindelijk duidelijk wordt dat een 

afgeleide rechtsorde dat eigenlijk niet is. Ook als dit echter waar is, en de 

rechtshandeling van de soeverein dus eigenlijk bestaat uit het door een rechter 

‘erkennen’ dat er een nieuwe rechtsorde in het leven is geroepen, moet er 

uiteindelijk enige rechtshandeling aangewezen worden waaruit de autonome 

status van het nieuwe recht blijkt. Linksom of rechtsom is een soeverein immers 

slechts juridisch kenbaar doordat er een rechtshandeling is waaruit die 

soevereiniteit blijkt. De het Verdrag van Lissabon en de Unieverdragen wijzen 

nog steeds naar de verschillende staatshoofden als constituante(n) en wijzen niet 

naar een Europese demos.
28

 

 Hier manifesteert zich uiteindelijk de zwakte van de leer van de autonome 

rechtsorde als die voorgesteld wordt als soevereiniteitsclaim. Hoewel er 

namelijk wel anders wordt beweerd, is niet erg geloofwaardig dat er ooit 

(namens) een Europees volk als (unitaire) pouvoir constituant gehandeld is.
29

 De 

Europese burgers hebben wellicht reeds enkele malen het Europees Parlement 

samengesteld, maar dat hebben zij uiteindelijk ieder volgens hun eigen kiesrecht 

gedaan, terwijl zij zich op geen enkel ander moment tegelijkertijd ergens over 

uitgesproken hebben. Alle wijzigingen van de verdragen zijn steeds 

goedgekeurd door regeringen, terwijl die (voor zover nodig) steeds zijn 

geratificeerd door de nationale parlementen, volgens een nationaal 

voorgeschreven procedure. Nooit was het daarbij duidelijk de intentie een 

soevereine daad te stellen, of zelfs maar namens een Europees volk als eenheid 

te handelen. Evenzeer als in hoofdstuk 2 geconcludeerd is dat verschillende 

verkiezingswijzen voor het Europees Parlement alleen te begrijpen zijn vanuit 

zijn diverse achtergrond, is niet in te zien waarom de lidstatelijke organen de 

verschillende nationale constitutionele procedures zouden hebben gevolgd als zij 

namens een gezamenlijk volk wilden handelen. Voor zover de Europese Unie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

27  Zie uitgebreider N. Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, in: N. Walker 

(red.), Sovereignty in Transition, Oxford: Hart Publishing 2003, p. 21. 
28  Voor het Verdrag van Lissabon, zie PbEU 2007, C 306/1. 
29  Met name Pernice meent dat dit wel gebeurd is. I. Pernice, ‘Multilevel Constitutionalism 

and the Treaty of Amsterdam: European Constitution-making Revisited?’, Common 

Market Law Review 1999, vol. 36, nr. 4, p. 709, p. 171. Vgl. I. Pernice, ‘The Treaty of 

Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action’, Columbia Journal of European Law 

2009, vol. 15, nr. 3, p. 377-379 en Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in the EU, p. 

515-516. Onder andere Schütze vindt deze notie terecht ongeloofwaardig. Schütze, ‘On 

“Federal” Ground’, p. 1079. 
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zijn legitimatie dus zoekt in een volkswil zal zij het moeten doen met diversiteit 

in plaats van principiële eenheid. Het is in dit verband dan ook tekenend dat het 

Europese Hof de autonome status van het Unierecht vooral lijkt te funderen op 

de verdragen, die volgens diverse procedures goedgekeurd zijn.
30

  

 De autonomieclaim is daarmee uiteindelijk moeilijk te verdedigen als 

volkssoevereiniteitsclaim. De gezamenlijke lidstaten waren als geconstitueerde 

machten niet bevoegd hun volkeren onder een principieel nieuwe rechtsorde te 

brengen, terwijl niet in te zien valt hoe zij als constituante gehandeld kunnen 

hebben als zij niet gezamenlijk een soevereine grootheid representeerden. Het is 

zeker denkbaar dat de leer van de autonome rechtsorde een legitimatietheorie 

omvat die oplossingen biedt voor deze theoretische problemen. Op basis van 

volkssoevereiniteit valt evenwel niet in te zien welke dat zouden kunnen zijn. 

 

2.1.2 Multilevel constitutionalisme 

Een alternatieve theorie voor de juridische eenheid van de Europese Unie wordt 

geboden door multilevel constitutionalisme. Deze theorie lijkt in een belangrijk 

aantal opzichten op die van Madison en poogt een midden te vinden tussen de 

functionele deling van soevereiniteit en de uiteindelijke noodzaak tot 

overkoepelende juridische eenheid. Dit doet zij door sterk uit te gaan van de 

individuele burger en van de notie dat de Europese en nationale deelrechtsordes 

zich niet hiërarchisch, maar heterarchisch tot elkaar verhouden.
31

 De theorie stelt 

aan te sluiten bij de volkssoevereiniteitsleer van Rousseau en anderen, maar ziet 

daarbij vooral ook op non-exclusiviteit van het maatschappelijk verdrag. 

 Ingolf Pernice, de bedenker en belangrijkste aanjager van het aan de EU 

gerelateerde multilevel constitutionalisme, gaat in essentie uit van individuele 

burgers die op lokaal, nationaal, Europees en wellicht zelfs mondiaal niveau 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

30  Het is zeer aannemelijk dat ook de autonomieclaim een zekere mate van democratische 

legitimatie insluit. Zie bv. art. 2 VEU. Verder wordt ook in de rechtspraak al vanaf Van 

Gend en Loos een beroep gedaan op een zekere mate eigen democratische legitimatie als 

steunargument voor de autonome-rechtsordeclaim, namelijk doordat ‘de ingezetenen der 

in de Gemeenschap verenigde Staten door middel van het Europese Parlement en het 

Economisch en Sociaal Comité geroepen zijn mede te werken aan de arbeid dezer 

gemeenschap’. Zie nader De Búrca, ‘Sovereignty and the Supremacy Doctrine’, p. 453-

454. Vgl. N. Walker ‘The Idea of Constitutional Pluralism’, The Modern Law Review 

2002, vol. 65, nr. 3, p. 352 en M. Avbelj & J. Komárek (red.), ‘Four Visions of 

Constitutional Pluralism’, EUI working papers, LAW 2008/21, p. 5.  
31  N. Walker, ‘Multilevel Constitutionalism. Looking Beyond the German Debate’, LSE 

‘Europe in Question Discussion Paper Series, nr. 08/2009, p. 4. Pernice, ‘The Treaty of 

Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action’, p. 385-386. Vgl. I. Pernice, ‘Der Schutz 

nationaler Identität in der Europäischen Union’, Archiv des öffentlichen Rechts 2011, vol. 

136, nr. 2, p. 199 en Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, p. 13. 
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verschillende maatschappelijke verdragen à la Rousseau sluiten.
32

 Die burgers 

zijn volgens hem de soeverein over de verschillende door hen in het leven 

geroepen rechtsordes. Daarbij legitimeren zij in verschillende samenstellingen 

de overheidsmacht van de verschillende rechtsordes als volk. De verschillende 

constituties die aldus in het leven zijn geroepen vormen volgens Pernice 

evenwel één samengestelde Europese constitutie, die bestaat uit verschillende, 

elkaar wederzijds aanvullende ‘levels’.
33

 Burgers zouden zichzelf daarmee 

verschillende identiteiten hebben gegeven, hoewel Pernice ook lijkt te menen 

dat ze in al die verschillende identiteiten nog steeds hetzelfde volk zijn.
34

 

 De stand van zaken kan volgens Pernice het beste worden geduid met de 

notie ‘pooled sovereignty’.
35

 Functioneel gedeelde soevereiniteit – daar komt 

deze notie in essentie op neer – is bekend van Madison. Bij Madisons theorie is 

evenwel geconcludeerd dat hij het probleem verplaatst en dat hij niet kan 

uitleggen wie er hoe mag beslissen welke overheid welke bevoegdheden mag 

uitoefenen. De vraag is daarom of Pernice theoretische verbetering heeft 

aangebracht in deze situatie. Hoe verhouden de verschillende deelvolkeren of -

overheden zich met andere woorden tot elkaar bij Pernice? 

 Hij combineert hier in essentie de theorieën van Calhoun en Madison. Eén 

en hetzelfde volk zou, zij het in verschillende samenstellingen, verschillende 

onderdelen uitvaardigen van één multilevel constitutie. Het volk zou daarmee 

pouvoir constituant van de rechtsorde zijn, terwijl alle deeloverheden zich 

heterarchisch tot elkaar zouden verhouden.
36

 Soeverein over de rechtsorde is 

volgens Pernice daarmee het volk in de samenstelling die bij die deeloverheid 

hoort. Kritiek op de theorie van het multilevel constitutionalisme is evenwel 

vaak dat denken in ‘levels’ uiteindelijk toch hiërarchie impliceert.
37

 De vraag is 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

32  Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in the EU’, p. 512, p. 515-518 en Pernice, 

‘Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam’, p. 707-710, p. 717. Vgl. 

Pernice, ‘The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action’, p. 377-379, p. 

385-386. Voor het verschil tussen multilevel constitutionalisme, zoals dat door Pernice 

als theorie over de Europese Unie is ontwikkeld en andere theorieën die in essentie 

hierop voortborduren voor andere juridische onderwerpen, zie Walker, ‘Multilevel 

Constitutionalism’. 
33  Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in the EU’, p. 512 en p. 515 en Pernice, ‘The 

Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action’, p. 373 en p. 379. 
34  Pernice, ‘The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action’, p. 377-379 en p. 

385 en Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in theEU’, p. 515-518 Vgl. Pernice, 

‘Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam’, p. 710. 
35  Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in the EU’, p. 511. Vgl. Walker, ‘Late Sovereignty 

in the European Union’, p. 14. 
36  Pernice bedeelt de Kompetenz-Kompetenz toe aan het gehele volk. Pernice, ‘Multilevel 

constitutionalism in the EU’, p. 515 en p. 519. 
37  Zie hierover uitgebreid L.F.M. Besselink, ‘National parliaments in the EU’s composite 

constitution’, in: P. Kiiver (red.), National and Regional Parliaments in the European 

Constitutional Order, Groningen: Europa Law Publishing 2006, p. 117-131 en L.F.M. 

Besselink, ‘The Notion and Nature of the European Constitution after the Lisbon Treaty’, 
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dan ook of heterarchie niet gewoon nevenschikking is en Pernice niet net als 

Madison en Calhoun bedoelt dat iedere overheid ‘soeverein’ over de eigen 

bevoegdheden is. 

 Een verschil tussen zijn theorie en die van beide Amerikanen is echter dat 

de zijne wezenlijk kiest voor eenheid en de soevereiniteit over de rechtsorde 

uiteindelijk bij een Europese soeverein neerlegt. Een consequentie van het 

samengestelde karakter van de multilevel constitutie is volgens Pernice namelijk 

dat wijziging van het Europese deel van de constitutie zonder meer leidt tot 

dienovereenkomstige wijzigingen van de nationale deelconstituties.
38

 Verder 

moeten de verschillende delen loyaal en complementair samenwerken, zodat er 

geen ‘gaten’ in het constitutionele geheel mogen vallen.
39

 Die loyaliteit brengt 

overigens, vooral ook samen met de bescherming van de identiteit van de 

lidstaten mee, dat hij een relatieve voorrangsregel hanteert. Nationaal recht heeft 

volgens hem weliswaar bijna nooit voorrang op Europees recht, terwijl het 

omgekeerde vrijwel steeds het geval is, maar de Unie is gehouden onder meer de 

fundamentele staatsfuncties van haar lidstaten te eerbiedigen.
40

 De gevolgen 

hiervan overziet hij overigens goed, aangezien hij er sterk aan twijfelt dat de 

lidstaten nog soeverein zijn.
41

 Als zijn theorie juist is, is dat uiteraard niet het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

in: J. Wouters, L. Verhey & P. Kiiver (red.), European Constitutionalism beyond Lisbon, 

Antwerpen, Oxford en Portland: Intersentia 2009, p. 261-281. Vgl. Walker, ‘Multilevel 

Constitutionalism’, p. 5. Besselink meent dat denken in ‘levels’ nog steeds teveel de 

indruk wekt dat het om gescheiden (selfcontained) deelrechtsordes gaat, terwijl hij meent 

dat de verschillende ‘constituties’ tezamen één policentrische, samengestelde constitutie 

vormen. Die constitutie is volgens hem overigens niet revolutionair van aard, zoals op 

volkssoevereiniteit gebaseerde constituties dat zijn, maar evolutionair, zoals de Britse of 

Nederlandse is.  
38  Pernice, ‘Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam’, p. 718. Een andere 

notie die de soepele samenwerking garandeert is volgens Pernice dat de verschillende 

deelconstituties gebaseerd zijn op gedeelde waarden. Zie p. 721 en p. 726. 
39  Aangezien er één juridisch geheel is, moet er slechts één antwoord zijn op een 

rechtsvraag. Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in the EU’, p. 520. 
40  Pernice wijst er in dit verband op dat art. 4 lid 2 VEU verplicht (in het Duitse) tot 

‘Achtung’ van de nationale identiteit zodat er, anders dan het BVerfG meent, geen sprake 

kan zijn van een ‘Souveränitätsreserve’. Uiteindelijk zal de voorrang dus moeten worden 

afgewogen tegen de identiteit van de lidstaten. In beginsel gaat het Hof van Justitie hier 

volgens hem uiteindelijk over, hoewel het in beginsel niet gaat over de invulling van de 

identiteit van de lidstaten, terwijl hij meent dat de nationale constitutionele hoven een 

‘Not-Kompetenz’ hebben de voorrangsregel te begrenzen als er spake zou zijn van 

evidente schending van de eigen constitutionele identiteit. Pernice, ‘Der Schutz 

nationaler Identität in der Europäischen Union’, m.n. p. 189-190, p. 193-196, p. 204, p. 

211 en p. 215. Zie ook Pernice, ‘The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in 

Action’, p. 383 en Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in the EU’, p. 514-517 en p. 

520, waar hij een dergelijk voorbehoud nog niet lijkt te maken. Vgl. Pernice, ‘Multilevel 

constitutionalism in the EU’, p. 521 en Besselink, Samengestelde constitutie, p. 11.  
41  De constitutionele autonomie van de lidstaten is volgens hem voorwerp van, en beperkt 

door ‘Europese constitutionele discipline’. Nationale organen zijn volgens hem 
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geval, aangezien ze dan bepaald niet meer zelf vrij kunnen beslissen over het 

bestaan en uitoefenen van nationale bevoegdheden. In lijn hiermee meent hij 

bovendien dat toetreding tot de Unie wel vrijwillig is, maar uittreding niet. In 

zijn ogen kan namelijk alleen het Europese volk, dat zichzelf bij schepping van 

de samengestelde constitutie als eenheid heeft gepostuleerd, die eenheid 

doorbreken door middel van een zogenaamde actus contrarius.
42

 

 Pernice kiest uiteindelijk dus voor een Europees volk dat soeverein is over 

de rechtsorde. Zijn ideeën over de soevereiniteit over de rechtsorde sluiten sterk 

aan bij de gangbare theorie over de soevereiniteit over de Duitse rechtsorde(s). 

De rechtsordes van de deelstaten zijn immers door de deelvolkeren in het leven 

geroepen, maar zijn bestaan wel uit Duitsers. Net zo lijkt Pernice aan te nemen 

dat de meest wezenlijk identiteit van Europese burgers die van de Europese Unie 

is. Als wijziging van het Europese deel van de constitutie immers 

noodzakelijkerwijs leidt tot wijziging van de nationale delen van de constitutie 

en de voorrangsregel bijna onverkort geldt, is er alles aan gedaan om de unitaire 

Europese zeggenschap over het Europese recht te waarborgen.
43

 De 

verhoudingen tussen de delen van de constitutie heten dan weliswaar 

heterarchisch te zijn, waar het uiteindelijk op neerkomt is dat de Europese 

soeverein wel, en de nationale soevereinen niet zelf gaan over de bevoegdheden 

die ze aan hun respectievelijke overheden toekennen. De multilevel constitutie 

zou daarmee slechts één soeverein over de Europese rechtsorde kennen, 

namelijk het Europese volk dat bestaat uit de Europese burgers. 

 Het belangrijkste probleem waaraan deze theorie lijdt is echter, zoals in het 

voorgaande al is beargumenteerd, dat het niet erg geloofwaardig is te menen dat 

het Europese volk überhaupt een soevereine daad heeft gesteld. Als lidstaten 

handelen teneinde de EEG of de EU op te richten doen ze dat immers (hopelijk) 

wel in overeenstemming met de wensen van hun burgers, maar dat is niet 

hetzelfde als het handelen (in representatie) door het volk zelf als één Europese 

pouvoir constituant. Pernice besteedt niet of nauwelijks aandacht aan het 

probleem dat gelijke Unieburgers bij het proces van oprichting van de EEG zeer 

ongelijk vertegenwoordigd waren, terwijl gelijkheid voor volkssoevereiniteit 

(zeker ook volgens Rousseau) van zeer groot belang is. Om deze en eerder 

genoemde redenen is de theorie van het multilevel constitutionalisme wellicht 

een handleiding voor hoe in de toekomst een Europese Unie bij soevereine daad 

een principiële eenheid gemaakt kan worden. Vooralsnog is het echter niet 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

bovendien ook Europese organen, omdat ze Europees overheidsgezag uitoefenen. 

Pernice, ‘Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam’, resp. p. 710 en p. 

724. 
42  Resp. Pernice, ‘The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action’, p. 405 en 

Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in the EU’, p. 519. 
43  Volgens Pernice is ultra vires-controle op de uitoefening van Europese bevoegdheden 

door nationale hoven bijvoorbeeld uitgesloten omdat een dergelijke controle de gelijke 

status van Unieburgers in gevaar zou brengen. Pernice, ‘Multilevel Constitutionalism and 

the Treaty of Amsterdam’, p. 727. 
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geloofwaardig te menen dat het Europese volk, of de amorfe massa van 

Unieburgers zelf een soevereine daad gesteld heeft toen de EEG werd opgericht. 

Daarmee wordt de verklaring van Pernice voor de soevereiniteit van het 

Europese volk over de rechtsorde van de Europese Unie hier afgewezen. 

 

2.2 De Europese Unie als statenbond 

2.2.1 De soevereiniteit van de volkeren over de rechtsorde van de EU 

Aangezien de autonomieclaim geen geloofwaardige nieuwe 

volkssoevereiniteitsclaim is en de theorie van het multilevel constitutionalisme 

evenmin overtuigt, ligt het zeer voor de hand dat de volkeren van de lidstaten 

soeverein zijn gebleven en de Europese Unie wezenlijk een statenbond is.
44

 

Voor de vraag hoe die staatsrechtelijke constructie eruit ziet kan voor het 

grootste deel naar de afsluitende beschouwing van hoofdstuk 6 worden 

verwezen. In essentie komt ze erop neer dat nationale pouvoirs constitués 

gezamenlijk, binnen de grenzen van hun respectievelijke bevoegdheden, een 

nieuwe rechtsorde hebben geschapen. Bij verdrag zijn aldus gezamenlijke 

organen en is gezamenlijk recht in het leven geroepen, dat noodzakelijkerwijs 

binnen de grenzen van de nationale constituties moeten blijven. De hen in het 

leven roepende organen waren immers niet bevoegd hun eigen 

bevoegdheidsgrondslag te buiten te gaan.
45

 De consequenties van deze 

constructie komen goed naar voren in de democratiedoctrine van het BVerfG.
46

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

44  Tenminste, de volkeren van de lidstaten die volkssoevereiniteit als legitimatieconcept 

hanteren.  
45  Het recht en de organen van de Europese Unie hebben in deze visie slechts een 

‘afgeleide’ status. Vgl. Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, p. 12.  
46  Het BVerfG ondersteunt de Unie weliswaar op allerlei manieren en bedt die zoveel 

mogelijk constitutioneel in, maar ziet haar desondanks als een soevereine creatie van de 

lidstaten. Dit blijkt onder meer uit ’s Hofs mening dat Unierecht uiteindelijk op grond 

van de nationale constitutie voorrang heeft in de eigen rechtsorde, uit zijn mening over 

het bewaken van de nationaal-constitutionele grenzen tegen te vergaande interpretaties 

van het Unierecht en uit zijn opvatting dat de lidstaten op ieder gewenst moment en los 

van de relevante verdragsbepaling uit de Unie kunnen treden. Zie verder hoofdstuk 2, 

Gärditz & Hillgruber, ‘Volkssouveränität und Demokratie, Grimm, ‘Comments’, J.M.J. 

van Rijn van Alkenade & J. Uzman, Soevereiniteit of pluralisme? Nederland en Europa 

na het Lissabon-Urteil, (Preadviezen geschreven ten behoeve van de tweede 

Staatsrechtdag voor jonge juristen, gehouden op 25 mei 2010 in Leiden), Nijmegen, 

Wolf Legal Publishers 2011, Jančić, ‘Caveats form Karlsruhe and Berlin’ en Thym, ‘In 

the Name of Sovereign Statehood’. Hier wordt niet specifiek de Duitse 

democratiedoctrine besproken, aangezien die de opvatting de confederale opvattingen 

van het Duitse Bundesverfassungsgericht inhoudt, die specifiek geënt zijn op het 

Grundgesetz. In plaats daarvan wordt de Europese Unie algemeen-theoretisch geduid als 

statenbond. Uiteraard bestaat er grote overlap tussen beide. 
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Omdat de gedachte dat de lidstaten of volkeren soeverein blijven bij oprichting 

van een internationale organisatie of statenbond niet erg nieuw is, hoeft deze 

claim niet veel bespreking. Wel is het nuttig de eventuele bedenkingen te 

bespreken die tegen deze notie zouden kunnen worden ingebracht, en te bezien 

in hoeverre de EU bijzonder is ten opzichte van een ‘gewone’ statenbond. 

 Het uitgangspunt is hier dus dat de verschillende soevereine volkeren nog 

steeds hun soevereiniteit over de rechtsorde van de EU bezitten omdat er nog 

nooit een (nieuwe) Europese soevereine daad is gesteld. Er kan daarmee geen 

soeverein Europees volk bestaan omdat zo’n volk te herkennen zou moeten zijn 

aan een door dat volk verrichte rechtshandeling die principieel de soevereiniteit 

van de Europese volkeren zou moeten ontkennen. Zo’n rechtshandeling heeft 

simpelweg niet plaatsgehad. Onomstreden is dat de (organen van de) lidstaten, 

die pouvoirs constitués van hun eigen volkeren zijn, in gezamenlijk verband nog 

altijd de volledige bevoegdheid tot oprichting, wijziging en afschaffing van de 

Europese rechtsorde hebben.
47

 Omdat zij zelf juridisch afhankelijk zijn van hun 

onderscheiden soevereinen, kunnen hun volkeren bij oprichting van de EU niet 

van hun soevereiniteit beroofd zijn. 

 Niet valt in te zien hoe organen van lidstaten hetzij alleen, hetzij 

gezamenlijk een rechtsorde in het leven zouden kunnen roepen die voorbijziet 

aan de rechtsbron waarop zij principieel steunen. De bevoegdheid tot het 

verrichten van rechtshandelingen is immers logischerwijs principieel beperkt 

door de bevoegdheidsverlenende rechtshandeling zelf. De rechter die 

bijvoorbeeld zonder constitutionele grondslag daartoe zou beweren dat de 

grondwet niet langer geldt heeft een probleem, omdat hij daarmee tegelijkertijd 

zijn eigen bevoegdheidsgrondslag ontkent. Net zo kunnen de regeringen van de 

lidstaten principieel niet de gelding van hun eigen grondwetten (deels) teniet 

doen omdat zij hun eigen bevoegdheid aan de geldigheid van dat document 

ontlenen en zij daarzonder slechts ambteloos burger zijn. Omdat de lidstaten dus 

nog steeds de constituante(n) van de Unie zijn, berust het Europese recht, in 

ieder geval in de lidstaten die volkssoevereiniteit hanteren, uiteindelijk op de 

door het eigen volk uitgevaardigde constitutie. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

47  Een tekenend voorbeeld is hierbij dat het Europees Grondwettelijk Verdrag de bestaande 

structuren juridisch geheel zou hebben opgeheven en juridisch volstrekt nieuwe (maar 

feitelijk zeer vergelijkbare) structuren daarvoor in de plaats gesteld zou hebben. 

Uiteraard hangt een bevoegdheid tot opheffing niet af van de vraag of er iets 

vergelijkbaars maar principieel nieuws voor in de plaats wordt gezet. Dit voornemen, dat 

om niet-juridische redenen niet ten einde toe is doorgezet, illustreert dat er inderdaad 

geen juridische grenzen zijn aan de zeggenschap van de gezamenlijkheid van de lidstaten 

over de Europese Unie. Dit toont overigens tegelijkertijd aan waarom het nogal 

problematisch is dat het Europese Hof, net als menig nationaal rechter, zelfstandig 

algemene rechtsbeginselen ‘vindt’ die als zodanig niet tot de verdragen te herleiden zijn. 

Het lijkt daarmee immers niet alleen rechtsbeginselen te vinden, maar ook een radicaal 

nieuwe rechtsbron, die niet tot het document te herleiden is waaraan de rechter zijn 

bevoegdheid überhaupt ontleent. 
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 Deze conclusie kan niet succesvol bestreden worden door erop te wijzen dat 

de regeringen juist niet beperkt zijn in hun onderhandelingsruimte doordat zij de 

externe soevereiniteit van de lidstaten uitoefenen, die onbeperkt is. De gedachte 

zou daarbij zijn dat de lidstaten ten volle gebonden zouden zijn aan alles wat zij 

internationaal overeenkomen, ook al is dat in strijd met de eigen constitutie. Dit 

leerstuk baseert zich echter juist ook op de notie dat de lidstaat intern geheel vrij 

blijft de juridische verhoudingen te regelen en op de notie dat de gebondenheid 

van de staat juist niet automatisch doorwerkt in de rechtsorde van die staat. Zij 

kan dan ook geen grondslag vormen voor de notie dat de interne soevereiniteit 

over de Europese Unie, die onder andere de bevoegdheid tot het rechtstreeks 

binden van burgers en het feitelijk handhaven van uitgevaardigd recht omvat, 

niet langer op het niveau van de lidstaten zou verblijven. Diegenen die een 

beroep doen op de absolute binding van staten aan verdragen moeten daarbij 

beseffen dat dit leerstuk juist niet ziet op de binding van burgers van de staten 

aan die verdragen.  
 Net zo kan de notie van de nog steeds geldende soevereiniteit van de 

Europese volkeren niet succesvol ondermijnd worden door te stellen dat de 

regeringen van de lidstaten hun bevoegdheid tot het uitvaardigen van de 

verdragen principieel ontleenden aan het Europese recht zelf. Hoewel deze 

constructie in zijn algemeenheid uitstekend denkbaar is, zijn er maar weinig 

aanwijzingen die erop duiden dat zij daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
48

 Met 

name zijn het feit dat de verdragen blijkens die verdragen zelf expliciet door de 

staatshoofden van de verschillende lidstaten zijn uitgevaardigd, dat ze 

nadrukkelijk door de verdragsluitende organen van de lidstaten zijn geratificeerd 

en dat juist die organen niet geconstitueerd worden door het Europese recht, 

sterke argumenten tegen de stelling dat de Europese verdragen de manifestatie 

van een nieuwe soeverein zouden markeren. De bevoegdheid tot het 

uitvaardigen en wijzigen van de verdragen berust uiteindelijk dus nog steeds op 

de lidstaten ‘overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen’.  

 Dit soort verwijzing, dat in de Europese verdragen nog steeds van 

toepassing is op zo’n beetje alle bepalingen die betrekking hebben op 

verdragswijziging of -opzegging, steunt zeer nadrukkelijk op de lidstaten en 

door hun constituties in het leven geroepen organen en procedures. Ook al 

moeten al die organen zich klaarblijkelijk loyaal aan de EU opstellen, de 

principiële grondslag voor hun bevoegdheid moet, kennelijk ook volgens de 

verdragen zelf, buiten de Unie worden gevonden. Daarmee blijven de lidstaten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

48  Zie voor de haalbaarheid van een dergelijke constructie o.m. het debat over de 

soevereiniteit in het Duitse Rijk van 1870/71. Met name Haenel en Zorn hebben een 

studie gemaakt van de overgang van soevereiniteit. De conclusie die daaruit kan worden 

getrokken is dat het juist vanuit een juridisch oogpunt geen enkel probleem is als een 

nieuwe soeverein zich ten koste van de oude manifesteert. Sterker nog, de eventuele 

instemming van de oude is daarbij juridisch niet relevant. Zie voor deze auteurs nader 

hoofdstuk 6, respectievelijk paragraaf 4.3 en 4.4. 
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en hun constituties en organen niet alleen historisch, maar ook juridisch aan de 

Unie voorafgaan en heeft er zich blijkbaar bij de Europese verdragsluiting niet 

een nieuwe soeverein gepostuleerd.  

 Een ander argument tegen de blijvende soevereiniteit van de lidstaten, 

althans hun volkeren, is de notie dat geen enkele lidstaat zelfstandig de Europese 

verdragen kan wijzigen. De stelling zou daarmee moeten zijn dat niet de 

lidstaten voor zich soeverein zijn, maar slechts de gezamenlijkheid van lidstaten 

dat nog is. Verwijzend naar Calhoun en Seydel kan hierop worden geantwoord 

dat uiteraard niet één lidstaat het verdrag kan wijzigen omdat hij daarmee de 

soevereiniteit over alle lidstaten zou uitoefenen en zich als ‘vreemde 

overheerser’ zou opstellen. De lidstaten kunnen het verdrag weliswaar niet 

eenzijdig aanpassen, maar zij kunnen de interne werking ervan in hun eigen 

lidstaat wel eenzijdig regelen. In de Duitse literatuur wordt deze constructie 

volgens Barents aangeduid met de term Souveränitätspanzer: 

verdragsbepalingen kunnen weliswaar niet eenzijdig worden opgeschort of 

gewijzigd, maar de interne werking ervan wel.
49

 Daarmee blijft de staat 

gebonden, maar zijn de normadressaten van het recht van die staat daarvan 

ontheven. 

 De EU beweert blijkens de autonomieclaim echter door te dringen in de 

lidstaten zelf en schijnt daarmee het pantser te doorbreken. Met de autonomie 

van het Unierecht stelt het voor zijn gelding niet afhankelijk te zijn van de 

lidstaten of hun volkeren, terwijl het met directe werking rechtstreeks van 

toepassing claimt te kunnen zijn tussen staten en hun burgers en zelfs tussen 

burgers onderling. De loyaliteitsplicht stelt zich tenslotte rechtstreeks uit te 

strekken tot alle organen van de lidstaten, zodat zij zelfstandig hun eigen 

constitutie terzijde moeten stellen, wanneer die in botsing komt het rechtstreeks 

werkend Unierecht. Niet alleen beweert het Unierecht dus (terecht) dat één 

enkele lidstaat de verdragen niet kan wijzigen, ook meent het dat ze principieel 

onbevoegd zijn de interne werking van Unierecht anders te regelen dan dat dat 

recht zelf voorschrijft. 

 Er wordt hier vanuit gegaan dat het Unierecht in beginsel inderdaad de 

rechtsgevolgen heeft die het Europese Hof eruit afleidt, om de simpele reden dat 

het Hof het ter zake bevoegde orgaan is. In beginsel moet dus worden 

aangenomen dat het Unierecht inderdaad de inhoud heeft die het Hof zegt dat 

het heeft. Interpretatie van het recht heeft echter grenzen en één daarvan is dat 

de gezagsbron waarop het steunt niet bij wijze van interpretatie aangepast kan 

worden. Het orgaan dat bevoegd is de juiste interpretatie van het Europese recht 

vast te stellen is, met andere woorden, niet bevoegd de juiste interpretatie van 

het recht van de lidstaten vast te stellen. Het is hieruit dat de discussie over de 

hoogste rechtsnorm voortkomt. Volgens het Europese Hof moet het Europese 

recht zo geduid worden dat het de uitdrukking van de vestiging van een nieuwe 

autonome rechtsbron is, terwijl het dat volgens veel rechters van de lidstaten niet 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

49  Barents, De communautaire rechtsorde, p. 103. 
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is, en de eigen soevereiniteit niet ten gunste van de EU is opgegeven. Het enkele 

feit dat het Europese Hof van Justitie het orgaan is dat primair bevoegd is tot 

interpretatie van het Europese recht, betekent dus nog niet dat zijn interpretatie 

ook in die zin juist is dat de interne-soevereiniteitsclaim van de lidstaten 

daarmee doorbroken wordt. De enkele stelling van het Hof dat de lidstaten niet 

langer intern soeverein zijn is, met andere woorden, op zichzelf genomen net zo 

min een argument tegen het bestaan van die soevereiniteit als de stelling dat het 

soevereiniteitspantser wel bestaat er een argument voor is. Beide argumenten 

zijn een gevolg van de al dan niet hogere rang van het Unierecht en zijn daar dus 

niet een oorzaak van.
50

 

 Een hieraan gekoppeld argument, dat blijk geeft van hetzelfde uitgangspunt, 

is dat de lidstaten hun aan Europa overgedragen bevoegdheden daadwerkelijk 

kwijt zijn en zij die niet meer rechtens verbindend kunnen uitoefenen. Zij die het 

met deze redenering eens zijn zullen betogen dat de uittredingsbevoegdheid door 

de Unieverdragen zelf wordt geconstitueerd en dus niet eerder bestond, terwijl 

tegenstanders van die notie menen dat de bepaling declaratoir is. 

 Al deze argumenten steunen uiteindelijk op de gedachte dat de verdragen 

absoluut bindend zijn voor de lidstaten en dat zij daar op geen enkele wijze 

afbreuk aan kunnen doen. Pogen een bevoegdheid uit te oefenen die in strijd is 

met de Unieverdragen, of dat nu verdragswijziging, uitoefening van een 

bevoegdheid die de verdragen aan de Unie toekennen of ‘onreglementaire 

uittreding’ is, is hoe dan ook namelijk een bestrijding van de stelling dat de 

verdragen de ter zake hoogste norm zijn. Onmiskenbaar is elke rechtshandeling 

die contrair is aan de verdragen een schending van die verdragen. Daarmee staat 

alleen nog niet vast dat die onrechtmatig en onverbindend is. Aangezien de 

eigen constitutie van de lidstaten, om de hierboven uitgewerkte redenen, de ter 

zake hogere norm is, kan bevoegdheidsuitoefening die steunt op de eigen 

constitutie maar in strijd is met de verdragen, niet als onverbindend worden 

aangemerkt. Als lidstaten dus wetten uitvaardigen op het beleidsterrein van de 

Unie, zijn die alleen onverbindend of principieel ontoepasbaar als de eigen 

constitutie dat regelt. Het is dan ook om precies deze reden praktisch 

noodzakelijk voor elke lidstaat een dergelijke constitutionele regeling te hebben. 

Al was het maar om politieke crises in de samenwerking met de andere lidstaten 

te voorkomen. 

 Iets vergelijkbaars geldt ten aanzien van uittreding of, zoals art. 50 VEU het 

noemt ‘terugtrekking uit de EU’. Of art. 50 constitutief, declaratoir of ‘regelend’ 

bedoeld is, valt aan de tekst niet af te zien. Het artikel stelt dat lidstaten alleen 

conform hun grondwettelijke bepalingen mogen uittreden en schetst een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

50  Er is weliswaar een zinnig juridisch verschil tussen hiërarchie en voorrang, maar dat 

verschil verdwijnt grotendeels zodra een norm uit zichzelf principieel en dus altijd 

voorrang claimt.  
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procedure die daarbij gevolgd moet worden.
51

 Als de bepaling constitutief is, 

zijn de lidstaten momenteel hun soevereiniteit kwijt en vloeit hun bestaan voort 

uit een Europese gezagsbron. In een dergelijk geval zou de lidstaat die meent 

uitgetreden te zijn bijvoorbeeld ook kunnen worden gezegd dat hij dat niet 

werkelijk is omdat hij zijn eigen constitutionele procedures niet goed heeft 

gevolgd. Ook deze redenering gaat echter terug op de stelling dat het EU-

verdrag de hogere norm is en lijkt daarmee een cirkelredenering te presenteren: 

omdat het EU-verdrag de hogere norm is, staat het de lidstaten niet vrij in 

afwijking daarvan uit te treden (lees: zich niet aan de hogere norm te houden). 

De redenering kan echter ook precies omgekeerd luiden: omdat de lidstaten 

soeverein zijn, is art. 50 EU in die zin regelend dat ze beloofd hebben zich bij 

uittreding aan de procedure te houden, terwijl ze er, precies vanwege hun 

soevereiniteit, niet absoluut aan gebonden kunnen zijn. Art. 50 EU is in dat 

geval voor de lidstaten declaratoir. De aard van art. 50 kan daarmee goed 

afgeleid worden uit de status van het EU-verdrag, terwijl het omgekeerde niet 

het geval is. Dit argument heeft in deze discussie dus geen zelfstandige 

toegevoegde waarde. 

 Concluderend kan worden opgemerkt dat hier aangenomen moet worden dat 

de lidstaten, althans hun volkeren, hun soevereiniteit niet hebben opgegeven 

omdat de verdragen bepaald niet in de richting wijzen van de conclusie dat zij de 

uitdrukking zijn van een nieuwe constituante of rechtsbron, en een soeverein 

Europees volk in geen velden of wegen te bekennen is. In tegendeel, juist door 

de verdragen wordt naar de principiële heerschappij van de lidstaten over de 

verdragen gewezen.
52

 Als met dat uitgangspunt in het achterhoofd naar de 

rechtstreekse werking van het Unierecht wordt gekeken, valt dan ook een 

alternatieve verklaring voor die werking op. In plaats van de inherente 

rechtstreekse werking van het verdrag, kan ook worden aangenomen dat op de 

lidstaten een plicht rust om te regelen dat het Unierecht, ook binnen de eigen 

rechtsorde, rechtstreeks werkt en voorrang geniet op de eigen normen. Het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

51  Lid 1 van art. 50 VEU luidt: ‘Een lidstaat kan overeenkomstig zijn grondwettelijke 

bepalingen besluiten zich uit de Unie terug te trekken.’ Lid 2 luidt: ‘De lidstaat die 

besluit zich terug te trekken, geeft kennis van zijn voornemen aan de Europese Raad. In 

het licht van de richtsnoeren van de Europese Raad sluit de Unie na onderhandelingen 

met deze staat een akkoord over de voorwaarden voor zijn terugtrekking, waarbij 

rekening wordt gehouden met het kader van de toekomstige betrekkingen van die staat 

met de Unie. Over dat akkoord wordt onderhandeld overeenkomstig artikel 218, lid 3, 

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het akkoord wordt 

namens de Unie gesloten door de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van 

stemmen besluit, na goedkeuring door het Europees Parlement.’ 
52  Ook het uitgebreide art. 352 VWEU, dat volgens sommigen een implied powers-

bevoegdheid inhoudt, doet niet af aan deze stelling. In het kader van deze procedure 

besluit de Raad immers bij unanimiteit, zodat in geen lidstaat buiten zijn zin om 

gebonden hoeft te zijn. 
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Europese recht werkt dan dus door en heeft de juridische status die het heeft op 

basis van de eigen constitutie. 

 Een lastig probleem is dan nog wel de loyaliteitsplicht, die alle organen van 

de lidstaten aanspreekt en onder andere inhoudt dat van hen wordt verwacht dat 

ze desnoods de eigen constitutie ten gunste van het Unierecht negeren.
53

 De 

plicht is met name problematisch omdat deze in naam van loyaliteit van organen 

eist dat zij hun eigen bevoegdheidsgrondslag negeren. Bovendien is ingewikkeld 

dat die plicht dat niet doet omdat het Europese recht de hogere norm zou zijn (in 

welk geval het hele artikel overbodig zou zijn), maar omdat er een bepaalde 

band bestaat tussen de (organen van de) lidstaten en de (instellingen van de) 

Europese Unie.  

 Aan de andere kant kan er echter ook logica en consistentie gevonden 

worden in bijna alle aspecten van de loyaliteitsplicht. Steeds is bij de 

behandeling van confederalismetheorie gesteld dat confederalisme, eigenlijk 

evenzeer als unitair federalisme, uitgaat van de vooronderstelling dat de 

betrokken lidstaten met elkaar willen samenwerken. Dit leidt ertoe dat de 

confederale wil steeds moet worden behandeld als ware deze de eigen volkswil, 

omdat verondersteld wordt dat deze uiteindelijk ook echt de eigen wil is, wegens 

de (veronderstelde) overheersende wens tot confederale samenwerking. De 

loyaliteitsplicht kan dus zeer goed gezien worden als concreet positiefrechtelijk 

uitvloeisel van het grondprincipe dat alle statenbonden hebben of behoren te 

hebben, namelijk dat de wens tot loyale samenwerking verondersteld wordt en 

er vanuit gegaan wordt dat enerzijds een confederaal compromis mogelijk is en 

anderzijds dat compromis ook echt nageleefd wordt. 

 Eén aspect van de loyaliteitsplicht is aan deze interpretatie echter 

wezensvreemd en moet worden afgewezen. Juist omdat het Unierecht 

uiteindelijk berust op de eigen constitutie, is het ondenkbaar dat in naam van dat 

Unierecht de eigen constitutie genegeerd moet worden. Eerder is het 

omgekeerde het geval. Omdat de Europese Unie berust op de veronderstelling 

van de wens tot loyale samenwerking kan niet van lidstaatorganen gevergd 

worden dat zij hun eigen bevoegdheidsgrondslag negeren, of hun eigen 

constitutie doorbreken. Juist ook vanwege de onderlinge loyaliteit zou het 

Europese recht moeten wijken voor de eigen constitutie omdat zo’n 

fundamenteel offer als het doorkruisen van de eigen constitutie niet van de 

organen gevergd kan worden. Art. 4 lid 2 EU, het artikellid dat direct voorafgaat 

aan de loyaliteitsplicht, zou dan ook zo moeten worden geïnterpreteerd dat ofwel 

het Unierecht geen afbreuk doet aan de fundamentele constitutionele normen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

53  Ook waar het Hof van Justitie rekening houdt met de constitutionele identiteit van de 

lidstaten, meent het nog steeds bevoegd te zijn uiteindelijk zelf te beoordelen in hoeverre 

die identiteit een grond kan zijn voor afwijking van specifieke onderdelen van het 

Unierecht, terwijl die afwijkingen in zijn ogen altijd proportioneel moeten zijn. Van 

absolute ‘no-go areas’, zoals afwijking van art. 79 lid 3 van het Duitse Grundgesetz lijkt 

het daarmee niet te willen weten.  
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van de lidstaatconstituties.
54

 Loyaliteit zou dan dus betekenen dat de nationale 

(constitutionele) rechters zoveel mogelijk ruimte maken voor de doorwerking 

van Europees recht, terwijl zij het uiteindelijk zelf zijn die moeten oordelen over 

de vraag hoeveel ruimte de eigen constitutie kan maken.
55

 In zoverre als het Hof 

van Justitie de plicht toch handhaaft de eigen constitutie te negeren in weerwil 

van nationale constitutionele rechtspraak, stelt het de organen van de lidstaten 

voor een uitermate vervelend dilemma, dat ten gunste van de eigen constitutie 

moet worden opgelost.  

 

2.2.2 De EU als zeer intensieve statenbond  

Het schrikbeeld dat onder andere het Europese Hof heeft bij de gedachte dat de 

EU een statenbond is, is dat de lidstaten daarmee principieel bevoegd en in staat 

blijven afbreuk te doen aan de uniformiteit en/of de effectiviteit van het 

Unierecht.
56

 Met hoofdzakelijk deze argumentatie verdedigt het Hof immers zijn 

notie van de autonome rechtsorde en stelt het dat onder omstandigheden 

desnoods de nationale constitutie moet wijken. Deze redenering is in essentie 

een teleologische, uiteindelijk op de vergaande doelstellingen van de EU 

berustende redenering. Omdat de lidstaten zeer vergaande doelstellingen met de 

EU hebben, moeten ze wel bedoeld hebben een nieuwe autonome rechtsorde op 

te richten. Wat er van die laatste gevolgtrekking ook zij, zeer opvallend is in 

ieder geval de inhoudelijke gelijkenis van deze redenering met die van Justice 

Story in Martin v. Hunter’s Lessee in 1816. In beide gevallen wordt de gevoelde 

noodzaak tot uniformiteit van het recht immers beargumenteerd met de stelling 

dat het anders geen gezamenlijk recht is en het dan niet effectief genoeg zou 

zijn. Begrijpelijk is het overigens wel om vanuit de principieel gewenste eenheid 

van het Unierecht te redeneren dat het principieel hoger is, althans principieel 

voorrang heeft. Dat is namelijk de enige juridische wijze om te garanderen dat 

het recht zowel rechtstreeks wordt toegepast als uniform blijft, aangezien 

soevereiniteit van de delen nu eenmaal inderdaad als uiterste consequentie heeft 

dat het Unierecht moet wijken voor de constituties van de lidstaten.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

54  Voor de gedachte dat art. 4 lid 2, vooral volgens nationale constitutionele hoven, met 

name ziet op fundamentele constitutionele normen, zie Besselink, ‘National and 

constitutional identity’, p. 46-47. 
55  Daarbij kan het dus zo zijn dat de nationale constitutie in ultimo een absolute grens stelt 

aan de toepasbaarheid in de eigen rechtsorde van het Unierecht. De praktijk van de 

constitutionele hoven van verschillende lidstaten komt neer op deze benadering. Zie Von 

Bogdandy & Schill, ‘Overcoming Absolute Primacy’, p. 1433-1440 en Besselink, 

‘National and constitutional identity’, p. 46-47. Vgl. Schütze, European Constitutional 

Law, p. 358-363. Voor de benadering van het Duitse Bundesverfassungsgericht, zie 

hoofdstuk 2, paragraaf 3.1, met name de daarin opgenomen bespreking van het Lissabon-

Urteil en het Honeywell-oordeel. 
56  Zie bijvoorbeeld Simmenthal, r.o. 22 en 24 en overweging 33 van de conclusie van AG 

Maduro bij Michaniki).  
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 In ieder geval bezien vanuit volkssoevereiniteit is die redenering echter niet 

steekhoudend, omdat die norm en feit door elkaar haalt. Zoals reeds is betoogd, 

kan uit de wenselijkheid van de uniformiteit van het Unierecht niet worden 

afgeleid dat het dat ook is. Dat gezegd hebbend kan desondanks worden erkend 

dat de kracht van het Europese recht er juist mede in schuilt dat het Hof van 

Justitie enorm heeft gehamerd op de uniforme toepassing ervan. Wat er dus 

verder ook gezegd kan worden van de aard of hiërarchische rang van het 

Unierecht, in de praktijk werkt het wel als had het van zichzelf altijd voorrang. 

De aard van de Unie is dan een confederale vanwege de blijvende soevereiniteit 

van haar leden, zij functioneert grotendeels, mede vanwege de zeer intensieve 

samenwerking die de lidstaten in het kader van de Unie tot stand hebben 

gebracht, alsof zij een bondsstaat is. Het risico van het benadrukken van de 

soevereiniteit van de leden van de Unie, althans de angst die daarmee bij 

sommigen gepaard gaat, is dan ook dat haar kracht verloren gaat in 

constitutionele eigenzinnigheid. 

 Om dit te ondervangen is reeds bij de uitwerking van confederalismetheorie 

opgemerkt dat statenbonden, willen zij goed kunnen functioneren, 

constitutioneel moeten worden ingebed door hun leden.
57

 Omdat de aard van 

statenbonden is dat de leden weliswaar soeverein blijven, maar er toch gedeeld 

recht tot stand komt, is voorgesteld een voorrangsclausule voor confederaal 

recht als standaardonderdeel daarvan te zien. Niet omdat dat juridisch vereist is, 

maar omdat dat een logische consequentie is van de gedachte dat de statenbond 

bestaat om een juridische gezamenlijkheid in het leven te roepen. Waar dat in 

zijn algemeenheid geldt, geldt dat uiteraard zeker voor de Europese Unie.  

 Het zou dus verstandig zijn de voorrangsregel zodanig te formaliseren dat 

de lidstaten verplicht worden die in hun eigen constitutie op te nemen. Art. I-6 

Europees Grondwettelijk Verdrag zou vermoedelijk als rechtsgevolg gehad 

hebben dat de lidstaten voortaan verplicht zouden zijn geweest te regelen dat het 

Europese recht binnen hun rechtsorde voorrang heeft.
58

 Dat het Europese Hof 

daar vermoedelijk anders over gedacht zou hebben doet daar niet aan af omdat 

het, zoals eerder gesteld, niet bij interpretatie de rang van het Europese recht zelf 

kan veranderen. Een nadeel van het voorgestelde art. I-6 is echter dat het over de 

juridische constructie of het concept waaruit het voortkwam erg onhelder was. 

Daarom is het beter te expliciteren dat de verplichting om de voorrang van het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

57  In verreweg de meeste lidstaten van de EU wordt de voorrang materieel erkend en waar 

mogelijk constitutioneel ondersteund. Barents, ‘The Precedence of EU Law’, p. 422. 
58  Art. I-6 EGV luidt: ‘De Grondwet en het recht dat de instellingen van de Unie bij de 

uitoefening van de haar toegedeelde bevoegdheden vaststellen, hebben voorrang boven 

het recht van de lidstaten.’ Minder gelukkig is de Verklaring betreffende de voorrang 

(verklaring 17 bij het Verdrag van Lissabon), die door Van Gend en Loos te citeren stelt 

dat het Verdragsrecht ‘niet door enig voorschrift van nationaal recht opzij [kan] worden 

gezet, zonder zijn gemeenschapsrechtelijk karakter te verliezen en zonder dat de 

rechtsgrond van de Unie zelf daardoor wordt aangetast.’ De Engelse taalversie spreekt 

van ‘domestic legal provisions, however framed’ (curs. van mij, MD). 
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Europese recht te verzekeren primair op de lidstaten rust. Ze kunnen daarbij 

bijvoorbeeld de vorm van art. 93/94 van de Nederlandse Grondwet overnemen.  

 Eventueel zou er zelfs nog aan gedacht kunnen worden verplicht te stellen 

dat zoveel mogelijk zelfs het eigen constitutionele recht moet wijken voor het 

Europese recht. Per lidstaat moet dan bezien worden in hoeverre dat mogelijk 

is.
59

 Hoe dan ook kan hiermee zekergesteld worden dat het Unierecht voorrang 

geniet, terwijl toch ook helder wordt gemaakt dat het zijn grondslag uiteindelijk 

blijft vinden in de grondwetten van de lidstaten. Daarmee is bij wijze van 

spreken 98% van alle mogelijke conflictgevallen opgelost, terwijl de lidstaten de 

mogelijkheid blijven houden om recht te doen aan wat zijzelf beschouwen als 

dat deel van hun constitutionele identiteit waarvan zij geen afstand kunnen doen. 

Ter completering van het beeld kan er uiteraard op gewezen worden dat art. 4 lid 

2 EU-verdrag uitstekend gezien kan worden als verdragsrechtelijke erkenning 

van deze uiterste grenzen van de toepassingsvoorrang van het EU-recht.
60

 

 Evenzo past de loyaliteitsplicht uitstekend in dit beeld. Ook wie de aard van 

Europese Unie begrijpt als een confederale, kan uitstekend uit de voeten met 

deze plicht. Dit type plicht is immers niet alleen een logisch onderdeel van 

bondsstaten, maar ook van statenbonden. Omdat de Unie een zeer intensief 

samenwerkingsproject van lidstaten of lidvolkeren is kan loyaliteit uitstekend 

worden voorondersteld. Zonder loyaliteit is een dergelijk project immers 

ondenkbaar. Daarmee is niet gezegd dat de juridische regel overbodig is, maar 

wel dat die niet in die zin zodanig bijzonder is dat met een beroep daarop de 

eigen constitutie genegeerd kan worden. Juist ook vanuit de vooronderstelde 

loyaliteit mag immers over en weer van de lidstaten en de Unie verwacht 

worden dat er begrip is voor dat kleine, maar o zo belangrijke deel van de 

constitutie dat de lidstaten koste wat kost overeind willen en moeten houden. De 

loyaliteitsverplichting zou daarmee zo geïnterpreteerd moeten worden dat van 

alle organen van de lidstaten (en waar relevant de Unie-instellingen) verwacht 

wordt dat ze (uiteindelijk op basis van de lidstaatconstituties) het Unierecht ten 

volle toepassen, tenzij de relevante constitutie dat verbiedt. Juist ook door de 

constitutionele inbedding van het Unierecht zou dat geen probleem mogen zijn, 

omdat Unierecht daarmee ook eigen recht geworden is.
61

 

 Vrijwel al het Unierecht kan met deze constructie zonder meer overeind 

gehouden worden, terwijl de discussie over de aard van het Unierecht ermee kan 

worden beëindigd. De aard van het Unierecht is confederaal en de werking 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

59  In Duitsland is het bijvoorbeeld onmogelijk de ‘kern’ van het Grundgesetz terzijde te 

schuiven. Zelfs niet op vrijwillige basis. 
60  Zoals eerder betoogd meent het Hof van Justitie precies het omgekeerde, namelijk dat het 

Unierecht de identiteit van de lidstaten inderdaad beschermenswaardig acht, maar die 

bescherming uiteindelijk haar grenzen vindt in het Unierecht zelf. 
61  Een expliciet overblijvend nut voor de loyaliteitsplicht kan bijvoorbeeld gevonden 

worden in de plicht het Unierecht evenzeer te implementeren en te handhaven als het 

eigen recht. 
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ervan berust uiteindelijk op, en vindt zijn beperking in de lidstaatconstituties. De 

eenheid van dat recht wordt zoveel mogelijk in stand gehouden dan wel 

bewerkstelligd doordat het Hof van Justitie primair voor de authentieke 

interpretatie ervan verantwoordelijk is. Daarmee werkt het zoveel mogelijk als 

overkoepelend recht, terwijl het dat uiteindelijk niet is. De lidstaten blijven 

immers bevoegd het uiteindelijk aan dat deel van hun constitutie te toetsen dat 

ze absoluut niet mogen overtreden of afschaffen. De loyaliteitsplicht of de 

vooronderstelling van loyaliteit kan daarbij eventueel worden ingezet om te 

verzekeren dat de interpretatoren van de lidstaatconstituties zoveel mogelijk de 

eigen constitutie conform het Unierecht interpreteren. Daardoor zou het aantal 

gevallen waarin het Unierecht met een beroep op de eigen constitutiekern niet 

wordt toegepast minimaal moeten blijven, zoals thans ook het geval is.  

 Als dat allemaal niet genoeg zou zijn, kan desnoods ook nog in de 

verdragen opgenomen worden dat de lidstaten zich verplichten tot het niet 

contrair aan het Unierecht wijzigen van de eigen constitutie. Een dergelijke 

verplichting vloeit eigenlijk ook al voort uit de vooronderstelde loyaliteit, maar 

desgewenst zou die tot een expliciete rechtsplicht gemaakt kunnen worden. 

Evenals het verdragsrechtelijk regelen dat de lidstaten de voorrang van het 

Unierecht constitutioneel inbedden, zou het rechtsgevolg ervan weliswaar niet 

zijn dat de verhoudingen daarmee vooral altijd in steen gebeiteld zouden zijn. 

De lidstaten blijven ook dan immers principieel bevoegd hun grondwet contrair 

aan te passen, zodat aan de nuttige werking van het Unierecht wel afbreuk 

gedaan kan worden. Wel is dan echter zonneklaar dat de lidstaat in kwestie het 

verdragsrecht heeft geschonden, zodat die daarvoor veroordeeld kan worden 

door het Europese Hof van Justitie.
62

 Hiermee wordt sterk benadrukt dat de 

lidstaten een juridische en praktische plicht hebben om de goede werking van 

het Unierecht in de eigen lidstaat te regelen en te garanderen en voelt hopelijk 

ook het Hof van Justitie minder de noodzaak om zich bij zijn rechterlijke arbeid 

boven de lidstaatgrondwetten te stellen. Als de uniforme en effectieve 

toepassing van het Unierecht immers gegarandeerd is, ontvalt voor het overgrote 

deel het noodzakelijkheidsargument aan de leer van de autonome rechtsorde en 

kan die wellicht ter ruste gelegd worden. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

62  Evenzeer als het Unierecht de constitutionele autonomie van de lidstaten uiteindelijk niet 

dwingend kan beperken zijn de lidstaten ook de ‘exclusieve bevoegdheden’ van de Unie 

niet werkelijk kwijt omdat ze soeverein gebleven zijn. Ze blijven daarmee principieel 

bevoegd die op rechtmatige en verbindende wijze uit te oefenen. Wel zou het evident een 

schending van het Europese recht zijn dat te doen. Juist daarom ook is het door iedere 

lidstaat grondwettelijk vastleggen van de voorrangsstatus van het Unierecht sterk aan te 

bevelen. 
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2.3 De Europese Unie als Bund 

Uitgaande van volkssoevereiniteit is de Europese Unie zoals gezegd een 

intensieve statenbond, terwijl de autonomieclaim ongeloofwaardig moet worden 

geoordeeld. Daarmee is de autonomieclaim evenwel bewust behandeld als 

volkssoevereiniteitsclaim. Omdat dit onderzoek niet over autonomie als 

legitimatietheorie gaat, is het evenwel denkbaar dat die legitimatietheorie wel 

geloofwaardig is als die als nieuw type legitimatieclaim wordt beschouwd. De 

juistheid van de claim van de autonome rechtsorde zou als gevolg hebben dat de 

soevereiniteit van de lidstaten teniet zou zijn gegaan (ze kunnen niet een beetje 

soeverein zijn).  

 Zou de leer van de autonome rechtsorde uiteindelijk de nieuwe 

legitimatietheorie blijken te zijn, dan zou die de bestaande structuren in stand 

gehouden hebben en deze in die zin ‘overgenomen’ hebben, dat ze voortaan hun 

bevoegdheid ontlenen aan de autonome Europese rechtsbron. Dat zou juridisch 

gezien letterlijk een revolutie of paradigmawisseling zijn, aangezien een nieuw 

gezag het dan zou hebben overgenomen van de oude gezagsbronnen zonder hen 

om instemming te vragen. Omdat het precies het kenmerk van een revolutie is 

dat het oude gezag niet hoeft in te stemmen en, sterker nog, zijn instemming 

überhaupt irrelevant zou zijn, is dit op zichzelf genomen juridisch niet 

noodzakelijkerwijs een probleem. Wel laat dit echter zien waarmee een 

dergelijke claim rekening moet houden. Waar de soevereiniteit van de volkeren 

voortaan immers ontkend wordt, moet het nieuwe gezag alle noodzakelijke 

functies van het oude overnemen en tegelijkertijd kunnen uitleggen dat het zich 

gelegitimeerd heeft gevestigd.
63

  

 Hoe dan ook kan de autonomieclaim dus niet zonder meer als zodanig als 

ongeloofwaardig van de hand worden gewezen en moet rekening worden 

gehouden met de situatie waarin twee tegengestelde legitimatieclaims, op basis 

van twee verschillende legitimatietheorieën, tegenover elkaar staan zonder dat 

duidelijk is welk van beide de ‘juiste’ is. Dit is feitelijk de juridische situatie 

waarin de Europese Unie zich al tijden bevindt. De autonomieclaim stelt het te 

hebben overgenomen van de soevereiniteit van de lidstaten, maar is niet in staat 

geweest daarvoor sluitend bewijs te leveren, laat staan alle relevante 

constitutionele actoren daarvan te overtuigen. Vooral in de rechtspraak van het 

Europese Hof van Justitie en die van verschillende nationale constitutionele 

hoven worden daarom tegengestelde rechtsgevolgen verbonden aan deze 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

63  Denk hierbij heel concreet aan het moeten geven van een antwoord op de vraag hoe het 

juridisch en/of rechtsfilosofisch mogelijk dat het de facto de regeringen en parlementen 

van de lidstaten, dan wel de rechters van de Europese Hof zijn geweest, die de iure de 

autonome Europese rechtsorde, die in de plaats zou treden van de soevereine volkeren, 

tot stand zouden hebben gebracht. Grofweg hetzelfde geldt overigens uiteraard voor de 

gezagsbronnen van de lidstaten die niet uitgaan van volkssoevereiniteit. 



408  HET EP ALS TRANSNATIONALE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 

 

 

tegengestelde legitimatieclaims. Beweerdelijk is daarmee onduidelijk geworden 

wie er ‘werkelijk soeverein’ is over de rechtsorde van de Europese Unie. 

 Een eerste antwoord op deze stand van zaken kan zijn dat het Europese Hof 

van Justitie gewoon ongelijk heeft omdat niet in te zien valt hoe het de status 

van het Europese recht door middel van interpretatie zou kunnen hebben 

veranderd. Dit antwoord zou echter te kort door de bocht zijn als niet eerst 

onderzocht zou zijn in hoeverre er ruimte gegeven kan worden aan zijn claim. Er 

zijn immers lidstaten waarin die in de rechtspraak wordt aanvaard, hetgeen 

meebrengt dat het onrealistisch is de claim zonder meer als onwaar terzijde te 

schuiven.
64

 Kennelijk staan er niet alleen de iure twee claims tegenover elkaar, 

maar is dat ook de facto het geval en heeft de leer van de autonome rechtsorde 

een zekere mate van erkenning gekregen. Een uitgebreider antwoord op de stand 

van zaken is dus nodig. Als er een concept is dat in staat is beide 

legitimatieclaims op consistente en overtuigende manier te omvatten, verdient 

het de voorkeur dat concept te gebruiken aangezien het een groter deel van de 

juridische werkelijkheid zou kunnen verklaren.
65

 

 De sterk op Schmitts Bund geïnspireerde theorie van het constitutioneel 

pluralisme beweert een dergelijk antwoord te hebben gevonden. Hoewel de 

theorie in verschillende varianten voorkomt, is de essentie ervan dat de 

rechtsorde van de Europese Unie zich kenmerkt door twee verschillende, 

onderling onverenigbare legitimatieclaims, die elkaar niet alleen de facto en de 

iure overlappen, maar dat ook conceptueel-theoretisch kunnen.
66

 De 

voorwaarden waaronder dit beweerdelijk theoretisch denkbaar is verschillen van 

auteur tot auteur. Consensus lijkt er wel over te bestaan dat er sprake is van 

heterarchie tussen de verschillende beweerdelijk hoogste rechtsbronnen dan wel 

constitutionele actoren, en dat geen van die actoren een existentieel conflict 

moet aangegaan.
67

 De descriptieve waarde van deze theorie schuilt er met name 

in dat die een juridische werkelijkheid kan beschrijven die andere theorieën niet 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

64  Zie voor de Nederlandse benadering bijvoorbeeld Van der Pot/Elzinga, Lange & 

Hoogers, Van der Pot, p. 719-722. Vgl. Eijsbouts, Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 

376. 
65  Barents meent bijvoorbeeld dat de hiërarchische visies van zowel de democratiedoctrine 

als de leer van de autonome rechtsorde ‘onrealistisch’ zijn. Barents, ‘The Precedence of 

EU Law’, p. 435. 
66  Voor de overeenkomsten van, en verschillen tussen vier visies op constitutioneel 

pluralisme, zie Avbelj & Komárek, Four Visions. Voor het wederzijds overlappen van de 

verschillende claims, zie Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, o.a. p. 20. 

Zie verder Barents, ‘The Precedence of EU Law’, p. 438-439. 
67  Vgl. Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, p. 4. Voor de relatie tussen 

heterarchie en pluralisme, zie Barents, ‘The Precedence of EU Law’, p. 427-429 en p. 

438-445. 
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kunnen bevatten.
68

 Of de theorie ook normatieve waarde heeft is een 

strijdpunt.
69

 

 Het kernpunt van het constitutioneel pluralisme is, net als dat van de Bund, 

dat principieel onbekend is en blijft wie er soeverein is over de rechtsorde.
70

 

Waar het multilevel constitutionalisme uitgaat van functioneel verdeelde 

soevereiniteit, gaat constitutioneel pluralisme hooguit uit van de functionele 

verdeling van de uitoefening ervan. Voor zover het dat niet doet zou het dat 

althans moeten doen omdat het principiële punt is dat elk van beide 

legitimatiebronnen in beginsel geheel zelfstandig in staat is al het recht te 

legitimeren dat tot de rechtsorde van de EU behoort.
71

 De theorie omvat immers 

twee claims op het hoogste gezag over dezelfde rechtsorde. Waar Madisons 

theorie terzijde werd geschoven omdat zijn gedeelde soevereiniteit het probleem 

slechts verplaatst, gaat het constitutioneel pluralisme die kritiek uit de weg door 

juist te erkennen dat de vraag naar het ultieme gezag over de 

bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de lidstaten het grootste probleem is. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

68  Eén van de argumenten van Walker voor het constitutioneel pluralisme is dat de leer van 

de autonome rechtsorde noch de democratiedoctrine de gehele juridische werkelijkheid 

kan verklaren. Walker ‘The Idea of Constitutional Pluralism’, p. 322. 
69  Walker meent bijvoorbeeld van wel. Hij meent dat het goed is dat er sprake is van 

wederzijdse erkenning van verschillende constitutionele actoren en dat de harde grenzen 

van de eigen constitutionele autonomie op deze wijze doorbroken worden. Bovendien 

zouden andere theorieën de genuanceerde rechtsorde van de EU niet adequaat kunnen 

beschrijven. Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, resp. p. 4 en p. 18. Cruz 

lijkt te menen van niet. Zie hierover nader Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 17-21. 

Vgl. Davies, ‘Constitutional Disagreement in Europe’, p. 4. 
70  Walker spreekt in dit verband van het ontbreken van een archimedisch punt, vanuit welk 

het gelijk of zelfs maar de overtuigingskracht van de verschillende claims beoordeeld kan 

worden. Het ontbreken van een neutraal derde perspectief wordt ook wel aangeduid met 

tertium non datur. Walker ‘The Idea of Constitutional Pluralism’, p. 338. 
71  Walker spreekt enerzijds van functioneel gescheiden soevereiniteit, maar erkent 

anderzijds ook dat dat niet helemaal vrijwillig gegaan is. In zijn ogen heeft het Europese 

Hof van Justitie de soevereiniteit van de lidstaten eenzijdig beperkt door effectief te zijn 

met zijn autonomieclaim. Hij stelt zelfs dat het effect van de vraag naar het ultieme gezag 

om te beslissen over de rechtsorde voorkomt dat soevereiniteit vrijwillig gedeeld kan 

worden. Feitelijk moge dat juist zijn, maar juridisch claimt bijvoorbeeld het 

Bundesverfassungsgericht nog steeds dat al het in Duitsland geldende recht door het 

parlement (namens het volk) wordt gelegitimeerd. Barents stelt dan ook terecht dat beide 

rechtsordes in beginsel autonoom en zelf-referentieel zijn, zodat elke beweerdelijk 

hoogste rechtsbron in beginsel geheel naar eigen inzicht de inhoudelijke grenzen aan zijn 

claim op gelegitimeerd overheidsgezag vaststelt. Walker ‘The Idea of Constitutional 

Pluralism’, p. 346 en p. 339, Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, p. 24 en 

Barents, ‘The Precedence of EU Law’, p. 438-439. Voor zover Walker meent dat de 

verschillende gezagsbronnen functioneel beperkt zijn en zij niet langer als op zichzelf 

staande eenheden beschouwd kunnen worden, lijkt hij sterk aan te sluiten bij Madison. 

Zie Walker ‘The Idea of Constitutional Pluralism’, p. 355. Vgl. Walker, ‘Late 

Sovereignty in the European Union’, p. 22-23. 
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Dat verschillende rechtsordes elkaar beweerdelijk overlappen is immers slechts 

dan een probleem als dat leidt tot wederzijds onverenigbare ‘hoogste’ 

gezaghebbende uitspraken over de toepasselijkheid van verschillende 

rechtsregels. De vraag is dus in hoeverre het constitutioneel pluralisme een 

antwoord kan geven op het inherente risico dat de overlap van verschillende 

rechtsordes tot existentiële conflicten leidt. 

 Er worden door verschillende auteurs verschillende antwoorden gegeven op 

de vraag naar de verhoudingen tussen de verschillende rechtsordes of tussen de 

verschillende hoogste constitutionele actoren. Een minimumvariant is daarbij 

dat de huidige situatie voortduurt zolang er geen existentieel conflict wordt 

aangegaan, terwijl garanties dat zo’n conflict niet zal ontstaan niet gegeven 

kunnen worden.
72

 Een maximumvariant is dat alle constitutionele actoren 

uiteindelijk verplicht zijn dezelfde of vergelijkbare ‘constitutionele metataal’ te 

spreken.
73

 Een verschil tussen de diverse opvattingen lijkt bovendien te zijn dat 

sommigen de plicht tot vreedzame co-existentie buiten of boven de 

verschillende rechtsordes lijken te plaatsen, terwijl anderen die net als Nawiasky 

zoeken in wederzijds verwijzende interne verplichtingen. 

 De zeer sterke verplichting tot overkoepelende eenheid is terug te vinden bij 

Maduro. Hij ziet in de constitutioneel-pluralistische rechtsorde van de Europese 

Unie uiteindelijk een systeem van ‘contrapuntual law’. Kenmerkend daarvoor is 

volgens hem dat de verschillende constitutionele actoren een ‘intern perspectief’ 

hebben en dus gericht zijn op de eigen legitimatieclaim, terwijl ze juist ook een 

‘extern perspectief’ zouden moeten hebben.
74

 Concreet heeft dat volgens hem 

zes implicaties. 

 De eerste twee daarvan hebben betrekking op de legitimiteit van het stelsel 

als geheel. Volgens Maduro komt legitimiteit voort uit deelname door 

verschillende democratische en constitutionele actoren aan het gehele proces 

van rechtsvorming.
75

 Dit brengt mee dat ook rechterlijke actoren 

gedemocratiseerd zouden moeten worden omdat een ieder deel zou moeten 

kunnen nemen aan de rechtsvorming binnen de EU.  

 De derde en vierde implicatie zien op de coherentie en integratie van de 

rechtsorde van de EU als geheel. In Maduro’s optiek hebben alle constitutionele 

actoren de plicht het ‘eigen recht’ zodanig te interpreteren dat het past binnen 

het grotere geheel van de pluralistische rechtsorde. Daartoe moeten zij volgens 

hem motiveren in termen die ‘universaliable’ zijn, moeten de verschillende 

theorieën zich aan elkaar aanpassen en moeten uitspraken gericht zijn op het 

bereiken van nadere consensus.
76

 Deze notie verdedigt hij vooral door erop te 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

72  Zie bijvoorbeeld Barents, ‘The Precedence of EU Law’, m.n. p. 51-53. 
73  Zie bijvoorbeeld Maduro, ‘Contrapunctual Law’. 
74  Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 12. Voor de term ‘contrapunctual law’, zie Maduro, 

‘Contrapunctual Law’. 
75  Maduro, ‘Contrapunctual Law’, p. 517-518. 
76  Maduro, ‘Contrapunctual Law’, p. 519-525 en p. 529-530. 
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wijzen dat het constitutioneel pluralisme anders niet werkt. Waar deze 

rechtsplicht vandaan komt en hoe die zich precies verhoudt tot de autonomie 

van de verschillende op zichzelf staande theorieën blijft echter onduidelijk. 

 De vijfde en zesde implicatie leggen, tot slot, de nadruk op de verdeling van 

bevoegdheden tussen de EU en haar lidstaten. Enerzijds zegt Maduro dat 

Europese organen zich er rekenschap van moeten geven dat uitbreiding of 

inperking van Europese bevoegdheden de Unie evenzeer raakt als de lidstaten, 

terwijl hij anderzijds meent dat de lidstaten niet ‘strategisch’ moeten 

europeaniseren.
77

 Met dat laatste bedoelt hij dat de lidstaten de zaken die 

nationaal politiek gevoelig liggen niet (teveel of strategisch) via het Europese 

recht moeten regelen, omdat deze weg van de minste weerstand de legitimiteit 

van het Unierecht onder druk zet. Dit is in Maduro’s ogen zelfs veel belangrijker 

voor de legitimiteit dan de vraag naar de soevereiniteit van de lidstaten.
78

 Als de 

verschillende actoren zich houden aan deze principes is het volgens Maduro niet 

nodig dat er overeenstemming bestaat over gedeelde of overkoepelende 

waarden.
79

 

 Het lijkt in ieder geval juist te zijn dat als de constitutionele actoren zich 

houden aan Maduro’s principes, het constitutioneel pluralisme praktisch goed 

kan functioneren. De vraag is echter of er bij hem nog wel echt sprake is van 

pluralisme. Hecht hij uiteindelijk niet evenzeer aan overkoepelende eenheid als 

het multilevel constitutionalisme?
80

 

 Als het waar is dat elk van beide legitimatietheorieën op zichzelf beschouwd 

coherent en in beginsel overtuigend is en zij onverenigbaar tot elkaar zijn, dan is 

het vreemd te menen dat zij verplicht zijn expliciet rekening te houden met 

elkaar. Dat zou alleen anders zijn als de soevereiniteitsclaims ieder voor zich 

een plicht zouden bevatten rekening te houden met wezensvreemde elementen. 

Davies meent bijvoorbeeld dat de keuze van nationale organen om deel te 

nemen in de EU alleen al genoeg reden zou moeten zijn voor rechters om de 

kans op conflicten met het Unierecht te minimaliseren.
81

 Maar dat is bepaald 

niet hetzelfde als een verplichting tot motiveren in universele constitutionele 

metataal of een verplichting tot integratie van rechtsordes of rechtsaanspraken. 

Maduro’s voorstel lijkt dan ook neer te komen op een drieledig federaal model, 

waarbij het derde lid bestaat uit constitutionele metataal, de verplichting tot 

wederzijdse communicatie, wederzijds respect voor elkaars (wezenlijk externe!) 

belangen, de verplichting tot integratie en uiteindelijk dus, kort samengevat, de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

77  Maduro, ‘Contrapunctual Law’, p. 519-520. 
78  Daarmee heeft hij wel een punt. Het zou politicologisch of sociologisch zomaar waar 

kunnen zijn dat burgers meer problemen hebben met het opdragen van enkele nationaal 

gevoelig liggende bevoegdheden aan de Europese Unie dan met de mate waarin de EU 

zeggenschap heeft over de lidstaten. 
79  Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 11. 
80  Vgl. Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 13. 
81  Davies, ‘Constitutional Disagreement in Europe’, p. 12. 
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overkoepelde verplichting tot gelegitimeerde juridische integratie van 

verschillende rechtsordes en legitimatieclaims.
82

 

 Het wezenlijke punt van constitutioneel pluralisme zou echter moeten zijn 

dat een normatieve overkoepelende eenheid niet bestaat. Walker wijst er dan 

ook op dat constitutioneel pluralisme niet moet leiden tot een vaste, 

overkoepelende metaconstitutie.
83

 Hierbij kan worden aangetekend dat een 

dergelijke metaconstitutie theoretisch zeer wel denkbaar is, maar dat die vooral 

zou leiden tot een drieledige federatie. Het bezwaar dat daartegen in het vorige 

hoofdstuk evenwel is aangetekend, is dat daarin de soevereiniteit over de 

rechtsorde en de soevereiniteit in de rechtsorde onherroepelijk in verschillende 

handen vallen, hetgeen moeilijk verenigbaar is met volkssoevereiniteit. 

 In afwezigheid van overkoepelende eenheid of andere externe normen die 

beide legitimatieclaims juridisch dwingen zich fatsoenlijk tot elkaar te 

verhouden, moet het dus van wezenlijk interne rechtsnormen komen. Elke 

legitimatieclaim beweert immers ten minste zijn ‘eigen deel’ van het recht 

coherent en volledig te legitimeren, zonder daarbij afhankelijk te zijn van 

externe normen. In het vorige hoofdstuk is ten aanzien van de Bund 

geconcludeerd dat wederzijdse erkenning van het recht van de ‘andere’ 

rechtsbron en inhoudelijk overeenstemmende normen over wat er moet 

gebeuren als de twee verschillende rechtsordes botsen dienstig zijn. Als er in 

wezen overeenstemming bereikt kan worden over de concrete toepasselijkheid 

van de verschillende normen, kunnen beide legitimatieclaims immers ten volle 

overeind gehouden worden. 

 Van deze situatie lijkt in overwegende mate sprake te zijn in de Europese 

Unie. Hoewel er bijvoorbeeld onenigheid bestaat over het absolute of relatieve 

karakter van de voorrang van het Europese recht, lijken de verschillende 

constitutionele actoren zich wel rekenschap te geven van elkaars oordelen.
84

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

82  Davies merkt hierbij op dat het motiveren in algemene termen uiteindelijk hetzelfde is als 

het uitleggen in Europese termen. Dat lijkt een zwaardere last op de rechters van de 

lidstaten te leggen dan op het HvJEU. Davies, ‘Constitutional Disagreement in Europe’, 

p. 13. 
83  Walker ‘The Idea of Constitutional Pluralism’, p. 357. Er is in zijn ogen wel sprake van 

een ‘metataal’ van constitutionalisme. Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 3. 
84  Von Bogdandy en Schill menen bijvoorbeeld dat de voorrangsregel relatief zou moeten 

zijn, omdat het belang van de uniformiteit van het Unierecht afgewogen zou moeten 

worden tegen het belang van de constitutionele identiteit van de lidstaten. Bij deze 

benadering lijkt geen ruimte te bestaan voor enerzijds absolute voorrang van, of 

anderzijds absolute grenzen aan het Unierecht. Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming 

Absolute Primacy’. AG Maduro meent blijkens zijn conclusie bij Michaniki (overweging 

31-33) dat ‘de eerbiediging van de grondwettelijke identiteit van de lidstaten voor de 

Europese Unie een verplichting [is], die voor haar vanaf het begin geldt. Zij behoort 

namelijk tot de kern van het Europese plan uit het begin van de jaren vijftig van de vorige 

eeuw, dat bestaat in de geleidelijke integratie met behoud van het politieke bestaan van 

de staten.’ Dat gezegd hebbend, meent hij overigens wel dat een lidstatelijk beroep op de 

eigen identiteit binnen de kaders van het Unierecht moet blijven omdat anders ‘de 
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Walker meent dan ook dat de prejudiciële-vragenprocedure bij uitstek geschikt 

is als ‘bridging rule’, die de hoogste rechters in staat stelt met elkaar in 

communicatie te blijven.
85

 In zijn optiek is juridische overlap van in beginsel 

gescheiden functionele gemeenschappen zelfs zozeer onderdeel van het systeem 

als geheel dat onderlinge communicatie van levensbelang is.
86

 Het zou die 

communicatie moeten zijn, die uiteindelijk leidt tot overeenstemming over het in 

concreto toepasselijke recht. 

 In beginsel lijkt het constitutioneel pluralisme dus goed uit de voeten te 

kunnen met twee tegenstrijdige claims op soevereiniteit over de rechtsorde, als 

dat op de juiste manier wordt geïnterpreteerd. Anders dan Cruz betoogt, lijkt 

voor rechtseenheid en coherentie uiteindelijk niet per se één ultiem gezag over 

de rechtsorde nodig te zijn.
87

 Van belang is daarbij wel dat het recht, ondanks de 

verschillende legitimatieclaims die eronder liggen, enigszins voorspelbaar is en 

blijft. Hij heeft er namelijk wel gelijk in dat heterarchie aardig klinkt, maar een 

basale vooronderstelling van een rechtsorde is dat onder meer burgers van 

tevoren met enige zekerheid kunnen weten hoe het recht luidt.
88

 In de woorden 

van de Davies mag constitutioneel pluralisme dus niet een situatie van 

constitutionele willekeur opleveren.
89

  

 In de situatie waarin er in essentie sprake is van een natuurtoestand tussen 

rechtsordes die over en weer geen gezag over elkaar hebben, is een 

overeenkomstige conflictregel misschien nog wel belangrijker dan wederzijdse 

erkenning van, of verwijzing naar elkaars recht.
90

 Constitutioneel pluralisme 

beschrijft net als de Bund-theorie immers een juridische situatie die inherent 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

nationale grondwetten een instrument kunnen worden voor de lidstaten om zich op 

bepaalde gebieden aan het gemeenschapsrecht te onttrekken.’ Behoudens extreme 

uitzonderingsgevallen lijkt hij te menen dat de voorrang in beginsel absoluut is. Maduro, 

‘Contrapunctual Law’, p. 533-534. 
85  Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, p. 28-29. Besselink (die uitgaat van 

het concept ‘samengestelde rechtsorde) en Von Bogdandy en Schill (die een 

pluralistische benadering kiezen) menen daarbij dat een dergelijke dialoog met name 

noodzakelijk is om uiteindelijk te beoordelen welke eisen de constitutionele identiteit van 

de lidstaten enerzijds stellen en welke eisen het Unierecht anderzijds stelt. Besselink, 

‘National and constitutional identity’, p. 44-49 en Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming 

Absolute Primacy’. 
86  Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, p. 22-26. Vgl. De Búrca, 

‘Sovereignty and the Supremacy Doctrine’, p. 458. De Búrca merkt op dat er bijna geen 

beleidsterrein meer bestaat waarover de lidstaten volledig zelfstandige zeggenschap 

hebben, terwijl het nauwelijks mogelijk lijkt aan te geven waar de functionele grenzen 

van de bevoegdheden van de EU zouden moeten liggen. 
87  Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 13. 
88  Cruz, ‘Legacy of the Maastricht-Urteil’, p. 414. 
89  Davies spreekt van ‘constitutional arbitrariness’. Davies, ‘Constitutional Disagreement in 

Europe’, p. 11. 
90  Over de natuurtoestand tussen rechtsordes, zie Barents, ‘The Precedence of EU Law’, p. 

444. 
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instabiel is, waarin de effectiviteit en erkenning van beide legitimatieclaims niet 

zonder meer een gegeven van blijvende aard lijkt te kunnen zijn.
91

 Vooralsnog 

lijken onder meer de prejudiciële-vragenprocedure, de opvatting van het BVerfG 

dat het HvJEU primair gaat over de interpretatie van het Unierecht, de Duitse 

verplichting tot Europarechtsfreundlichkeit, de Europese verplichting tot loyale 

samenwerking, de Europese plicht tot waarborging van de identiteit van de 

lidstaten en de materiële (geclausuleerde) erkenning van de voorrangsregel 

daartoe voldoende waarborgen te bieden. Daarmee kan het constitutioneel 

pluralisme uitstekend dienen als theorie waarin twee zeer verschillende claims 

op de ultieme zeggenschap over de rechtsorde zich verenigen. Daarbij moet wel 

worden aangetekend dat niet duidelijk is hoe lang de situatie voortduurt en er 

geen voldoende dwingende rechtsnormen bestaan om dat voortduren überhaupt 

te kunnen garanderen. 

 

3. Het Europees Parlement en de soevereiniteit in de rechtsorde van de 

EU 

3.1 Constitutioneel pluralisme is te onbepaald voor soevereiniteit in de 
rechtsorde 

In hoofdstuk 6 is geconcludeerd dat de Bund-theorie teveel ambiguïteit in zich 

draagt om geschikt te zijn als adequate verklaring van de soevereiniteit van het 

volk in de rechtsorde. Daarbij zijn twee modellen overwogen. Ten aanzien van 

het model dat uitgaat van één volksvertegenwoordigend orgaan is vastgesteld 

dat het (nagenoeg) onmogelijk is een kiesstelsel te ontwerpen dat tegelijkertijd 

de suggestie wekt dat de volkeren afzonderlijk en het volk als geheel soeverein 

in de rechtsorde zijn. Aangezien volkssoevereiniteit gelijke kiezersinvloed eist 

en de lidstaten vrijwel nooit een gelijke bevolkingsomvang hebben, moet er 

bijna altijd gekozen worden tussen kiezersgelijkheid of volkerengelijkheid. 

Datzelfde bezwaar gaat op voor het constitutioneel pluralisme. In hoofdstuk 2 

kwam al naar voren dat de positie van het Europees Parlement zeer moeilijk te 

duiden is vanuit het positieve recht om precies die reden. Waar Walker meent 

dat het mogelijk is een hybride vorm van ‘We, the People’ te hanteren leidt dat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

91  Volgens Barents moet effectiviteit of ervaring uitwijzen in hoeverre beide claims zich 

kunnen handhaven. Barents, ‘The Precedence of EU Law’, p. 442. Von Bogdandy en 

Schill menen dan ook dat niet alleen het Hof van Justitie, maar ook de nationale 

constitutionele rechter uiteindelijk, ieder vanuit hun eigen perspectief bevoegd blijven 

uiteindelijk (en dus mogelijk tegenstrijdig) de grenzen van het Unierecht te bepalen. Juist 

daarom menen zij dat rechters zich zeer bewust moeten zijn van hun Europabrede 

consequenties van hun rechtspraak. Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming Absolute 

Primacy’, p. 1450-1451.  
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alleen maar tot verwarring, omdat een dergelijk stelsel zowel afbreuk doet aan 

de gelijkheid tussen de volkeren als aan die tussen burgers.
92

 

 Daar komt bij dat soevereiniteit van de volkeren impliceert dat zij ieder zelf 

gaan over hun kiesstelsel, terwijl soevereiniteit van het overkoepelende volk 

juist uniformiteit van kiesstelsel zou meebrengen. Het is uiteraard denkbaar dat 

de verschillende soevereinen afspreken hetzelfde kiesstelsel te hanteren terwijl 

daarbij onzeker of er wel echter sprake is van ‘overeenkomen’ en niet van 

‘centraal opleggen’. Een dergelijke overeenkomst is voor het EP tot op heden 

echter nog niet tot stand gekomen. Kennelijk ligt het kiesstelsel de verschillende 

volkeren of lidstaten zeer na aan het hart. In afwezigheid van een uniform 

kiesstelsel is het hoe dan ook erg ongeloofwaardig te menen dat het namens een 

centraal soeverein volk zou zijn uitgevaardigd. Voor zover de leer van de 

autonome rechtsorde dus uitgaat van een overkoepelend Europees volk, lijkt het 

een kiesstelselwijziging richting Europese uniformiteit voor het EP te moeten 

impliceren. Zoals gezegd brengt een dergelijke wijziging evenwel 

onherroepelijk mee dat helder wordt namens welke claim het EP het Europese 

recht legitimeert. Het is dus principieel onmogelijk een kiesstelsel te ontwerpen 

dat even goed past bij decentrale soevereiniteitsclaims als bij een centrale 

democratische legitimatieclaim, terwijl het constitutioneel pluralisme dat wel 

lijkt te eisen. Dat ook een constitutioneel-pluralistische rechtsorde democratisch 

gelegitimeerd moet worden lijkt als zodanig althans vrijwel onomstreden te 

zijn.
93

  

 De vraag is daarmee of een dergelijke rechtsorde ook democratisch kan 

worden vormgegeven als er niet een uniform kiesstelsel voor het EP kan worden 

overeengekomen. Hoewel pluralisten zich vaak niet zozeer bezighouden met de 

concrete vertegenwoordigingsimplicaties van hun theorie, zijn er verschillende 

auteurs die een voorkeur te hebben voor een Europees tweekamerstelsel. 

Schütze meent bijvoorbeeld dat het volk en de volkeren twee onafhankelijke 

bronnen van democratische legitimatie zijn, zodat Europees federalisme 

rekening moet houden met duale legitimatie.
94

 Walker heeft het over pluralisme 

van politieke gemeenschappen waartussen overlap zou bestaan.
95

 Evenals 

Pernice lijken ze daarmee te menen dat iedere burger hypothetisch verschillende 

maatschappelijke verdragen gesloten heeft en zijn wil tot samenleven dus 

gesplitst heeft tussen twee principieel gescheiden volksgemeenschappen. 

 Afgezien van alle theoretische complicaties die samenhangen met meerdere 

functioneel gescheiden maatschappelijke verdragen, is in hoofdstuk 6 voor het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

92  Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 33. 
93  Zie bv. Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 33, Walker ‘The Idea of Constitutional 

Pluralism’, p. 352 en Maduro, ‘Contrapunctual Law’, p. 517-518. 
94  Schütze, ‘On “Federal” Ground’, p. 1100. 
95  Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 8. 
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Bund-model uitgewerkt waarom het ook met een tweekamerstelsel niet werkt.
96

 

In essentie zijn er drie bezwaren geconstateerd, die in meer of mindere mate 

afbreuk doen aan de gedachte dat het volk soeverein in de rechtsorde is. 

Uitgangspunt is daarbij dat een Bund slechts dan het midden kan houden tussen 

twee legitimatieclaims als beide ‘waar’ zouden kunnen zijn. Voor het 

constitutioneel pluralisme brengt dat mee dat niet alleen de volkeren volledig 

soeverein in de rechtsorde moeten lijken te zijn, maar er ook een autonome 

legitimatiebron in de rechtsorde moet lijken te zijn die het Europese recht 

centraal zou kunnen legitimeren. Beide moeten dus tegelijkertijd ten volle 

‘waar’ lijken te zijn, omdat anders één van beide claims ongeloofwaardig wordt 

en de andere claim zich definitief kan vestigen.
97

  

 De drie bezwaren die ten aanzien van de Bund zijn geconstateerd, zijn dat er 

vanuit de soevereiniteit van de volkeren geredeneerd geen enkele reden bestaat 

een werkelijk overkoepelend parlementair orgaan te accepteren, een 

tweekamerstelsel onduidelijkheid schept over de vraag op welk van beide 

kamers de executieve politiek zou moeten steunen (denk hierbij aan de 

doorzettingsmacht van het volk) en de delen, tot slot, een aantal met hun 

soevereiniteit samenhangende bevoegdheden niet werkelijk kunnen gebruiken 

zonder daarmee een existentieel conflict op te roepen. 

 Het eerste bezwaar geldt evenzeer voor het constitutioneel pluralisme als 

voor het Bund-model. Voor zover de volkeren van de lidstaten werkelijk 

soeverein zijn ligt het niet voor de hand een volksvertegenwoordigende kamer te 

laten bestaan naast de ‘confederale’ kamer. Een tweekamerstelsel zou 

logischerwijs één kamer kennen die de delen als zodanig vertegenwoordigt, 

terwijl de andere kamer door de Europese burgers op basis van gelijke invloed 

zou worden samengesteld. Problematisch zou hierbij zijn dat de tweede 

genoemde kamer alleen logisch zou zijn waar er werkelijk een overkoepelende 

eenheid bestaat, of die althans geloofwaardig door een dergelijke kamer tot 

stand gebracht kan worden, zodat zijn enkele bestaan afbreuk zou doen aan de 

geloofwaardigheid van de soevereiniteitsclaim van de verschillende volkeren. 

 Dit probleem wordt groter als het tweede bezwaar erbij wordt betrokken. De 

soevereiniteit van het volk in de rechtsorde vergt dat verkiezingen werkelijk 

over de beleidsagenda van de komende periode gaan. De executieve moet dus 

voortkomen uit ofwel eigen verkiezingen, ofwel een parlementair orgaan. In 

beide gevallen zorgt het steeds terugkerende probleem van de burger- of 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

96  Denk bij theoretische complicaties bijvoorbeeld aan de vraag of het überhaupt mogelijk 

is politieke solidariteit aan twee verschillende politieke gemeenschappen te beloven, de 

vraag of de verschillende gemeenschappen hun samenleving eigenlijk wel vrijelijk 

juridisch kunnen vormgeven en aan de vraag wat precies de verhouding tussen de 

gemeenschappen is als die juridisch in beginsel gescheiden zijn maar ze wel (deels) 

dezelfde burgers omvatten. 
97  Voor de goede orde zij hierbij aangetekend dat die situatie niet inherent goed of slecht is. 

Hier is slechts bedoeld dat het constitutioneel pluralisme hooguit onder voorwaarden 

blijvend een bruikbare legitimatietheorie kan zijn. 
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volkerengelijkheid ervoor dat de executieve niet schijnbaar zowel kan 

voortkomen uit het gehele volk, als schijnbaar uit de verschillende volkeren. Een 

tweekamerstelsel zou dat zeer duidelijk maken omdat de executieve politiek 

alleen op de ‘werkelijke’ soeverein zou moeten steunen. Vanuit geen van beide 

legitimatieclaims is het immers logisch de zelfregering door het volk te 

temperen met inspraak van een wezensvreemde en ‘onjuiste would-be 

soeverein’. Concreet zouden beide legitimatieclaims dus moeten eisen dat 

slechts de ‘eigen’ parlementaire kamer de basis vormt voor benoeming van de 

executieve en slechts de ‘eigen’ parlementaire kamer de executieve tot ontslag 

kan dwingen, terwijl de andere kamer beperkt zou moeten worden tot invloed bij 

wetgeving. 

 Ook het derde bezwaar gaat grotendeels op voor het constitutioneel 

pluralisme. De soevereiniteit van de verschillende volkeren zou meebrengen dat 

zij bevoegd blijven tot interpositie, nullificatie en uittreding, terwijl de claim van 

de autonome rechtsorde die bevoegdheden principieel ontkent. Gebruikmaken 

van die bevoegdheden is dus problematisch, omdat ze principieel de claim van 

de autonome rechtsorde ontkennen. Het lijkt dan ook geen toeval te zijn dat er 

tot op heden door de verschillende constitutionele hoven vooral (en slechts) 

gedreigd is.
98

 

 Het is uiteraard denkbaar dat een lidstaat of een van zijn organen een van de 

drie bevoegdheden gebruikt en daarin persisteert. Daarmee zou de Europese 

Unie uiteraard niet zonder meer uiteenvallen, hoewel deze situatie in principe 

een existentieel conflict oproept. Ook wanneer de Europese organen ervoor 

zouden kiezen een dergelijk conflict te negeren omdat ze er geen existentieel 

conflict van zouden willen maken zou er evenwel een probleem zijn. In een 

dergelijk geval zou de vraag welk recht er in concreto toegepast zou moeten 

worden namelijk op onaanvaardbare wijze doorgeschoven worden naar de 

burgers.
99

 Een rechtsorde pretendeert een systeem te zijn dat zijn onderdanen 

voorschrijft hoe ze zich moeten gedragen. Die vooronderstelling kan niet 

worden opgeofferd aan de wens het constitutioneel pluralisme overeind te 

houden, omdat daarmee het kind met het badwater zou worden weggegooid. 

Hoewel niet altijd op voorhand duidelijk is hoe het recht precies luidt, heeft het 

immers steeds wel de pretentie uiteindelijk één antwoord te geven op elke 

concrete rechtsvraag. Van burgers en overheidsorganen kan niet worden geëist 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

98  Een uitzondering op deze praktijk is het oordeel Slovak Pensions XVII van het 

Tsjechische constitutionele hof van 31 januari 2012. Daarin oordeelde het dat een 

specifiek antwoord van het Europese Hof van Justitie op een door een andere Tsjechische 

rechter gestelde prejudiciële vraag ultra vires en dus in Tsjechië onverbindend is. Dit 

lijkt vooralsnog een (zeer matig gemotiveerd) incident te zijn. Zie nader Pl. ÚS 5/12, 

Slovak Pensions XVII, beschikbaar op www.usoud.cz/en/decisions/. 
99  Het in de vorige voetnoot genoemde Tsjechische oordeel plaatst burgers en 

overheidsorganen bijvoorbeeld in de bijzonder lastige situatie dat er tegelijkertijd twee 

evenzeer verbindende, maar elkaar uitsluitende hoogste rechterlijke uitspraken gelden 

over de hoogte van een specifiek type pensioen. 
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dat ze zelf kiezen tussen twee hoogste rechtsaanspraken als dat betekent dat ze 

zich zonder meer moeten blootstellen aan de juridische consequenties die de 

‘verliezende claim’ aan een dergelijke negatieve keuze verbindt. 

 Het constitutioneel pluralisme is daarmee geen geschikte theorie voor de 

legitimatie van het recht in de rechtsorde. De theorie zou alleen dan nuttig zijn 

als beide tegenover elkaar staande legitimatieclaims tegelijkertijd geloofwaardig 

zouden kunnen worden geaccommodeerd. Hoewel niet duidelijk is welke 

democratische eisen de autonomieclaim in dit verband stelt, is wel duidelijk dat 

die claim niet kan leven met de eisen die de soevereiniteit van de volkeren in dit 

verband stelt. Omdat het niet mogelijk is één systeem te ontwerpen dat beide 

claims tegelijkertijd accommodeert, is het uiteindelijk niet mogelijk het 

onbekend te laten zijn welke legitimatieclaim de ‘juiste’ is, zonder fundamenteel 

afbreuk te doen aan ten minste één van beide.  

 

3.2 Het Europees Parlement als transnationaal vertegenwoordigingsorgaan 

Uit het voorgaande volgt dat de hoofdvraag van dit onderzoek dwingt tot het 

maken van een keuze ten aanzien van de soevereiniteit. Wie accepteert dat 

democratie onlosmakelijk samenhangt met het principe van gelijke invloed van 

burgers en meent dat de Unie democratisch gelegitimeerd moet worden, moet 

ook de vraag beantwoorden wie er precies de demos of demoi van de Unie is of 

zijn. Zelfregering door het volk of de volkeren is immers alleen geloofwaardig 

als uitgelegd kan worden hoe dat er precies uitziet. Het in het midden laten, wat 

het constitutioneel pluralisme zou meebrengen, blijkt niet geloofwaardig te 

kunnen werken omdat dat een zeer ambigue Legitimationskette zou opleveren. 

Dat zou in ieder geval vanuit volkssoevereiniteit geredeneerd onacceptabel zijn 

omdat daarmee het minimumvereiste van het concept, namelijk de drieslag 

‘volk, verkiezing, vertegenwoordiging’, doorbroken zou worden. Wie niet kan 

uitleggen hoe het recht op zijn minst hypothetisch op de gelijke instemming van 

de burgers berust, kan ook niet serieus menen dat het recht door een soeverein 

volk gelegitimeerd wordt. 

 Wanneer de vertegenwoordigende positie van het Europees Parlement in dit 

licht wordt bekeken kan de conclusie eigenlijk nauwelijks anders zijn dan dat er 

in het EP meerdere soevereine volkeren vertegenwoordigd worden. Aangezien 

er immers geen Europees volk is en de positiefrechtelijke analyse de voorlopige 

conclusie oplevert dat het EP de afgeleide politieke gemeenschap van 

Unievolkeren vertegenwoordigt, is die conclusie de enige logische voortzetting 

van dit betoog. In zoverre moet de in deel I van dit onderzoek getrokken 

voorlopige conclusie dus als juist worden beoordeeld. In zekere zin is het 

Parlement daarmee, als transnationaal vertegenwoordigingsorgaan, de ultieme 

uiting van de onderlinge loyaliteit die de Europese Unie zo hoog in het vaandel 
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heeft staan.
100

 Het stelt de politieke wil vast van de afgeleide (niet-soevereine) 

gemeenschap van Unievolkeren, die vermoedt wordt de willen van de 

verschillende volkeren te zijn en die daarom voorwaardelijk als zodanig geldt.  

 Tegenargumenten tegen deze conclusie kunnen zijn dat het 

Unieburgerschap wel degelijk een gezamenlijke politieke identiteit van alle EU-

onderdanen creëert, dat het Europees Parlement als orgaan bij gewone 

meerderheid besluit, dat het Unierecht zich unitair en rechtstreeks aan hen 

opdringt en dat de lidstaten slechts gezamenlijk de Unieverdragen kunnen 

wijzigen. Deze argumenten overtuigen alle uiteindelijk echter niet. 

 Het Unieburgerschap geeft weliswaar gelijke rechten aan alle Unieburgers, 

maar discrimineert nu net op nationaliteit als het aankomt op het politieke 

handelen van ‘de Unieburgers’. Dat blijkt niet alleen uit het kiesrecht voor het 

Europees Parlement en de degressief-evenredige vertegenwoordiging door dat 

Parlement, maar ook uit het vereiste dat voor een burgerinitiatief ondertekenaars 

uit een significant aantal lidstaten vereist is. Waar het dus de politieke identiteit 

betreft die het burgerschap meebrengt, geldt kennelijk nog steeds dat die niet 

losgezien kan worden van het nationale burgerschap. Bezien vanuit de Unie zijn 

Unieburgers kennelijk Unieburger van een bepaalde lidstaat en laten ze zich 

nooit isoleren van die laatste identiteit.
101

 

 Het argument dat het Europees Parlement bij gewone meerderheid besluit 

kan twee subargumenten hebben. Het eerste subargument is dat er blijkbaar 

(door één orgaan) namens één politieke gemeenschap wordt besloten. Juist 

omdat het EP een volksvertegenwoordigend orgaan is, is dat relevant omdat het 

Parlement, door namens alle vertegenwoordigden te besluiten, hen in zekere zin 

tot een eenheid maakt. Het is waar dat alle door het EP vertegenwoordigden in 

zekere zin tot een politieke gemeenschap behoren. Hun wil wordt immers door 

dat ene orgaan vastgesteld. Daarmee is echter niet gezegd dat zij allen ook een 

fundamentele politieke eenheid zijn zoals een soeverein volk dat is. De in 

hoofdstuk 6 uitgewerkte confederalismetheorie wijst immers uit dat er ook 

sprake kan zijn van een afgeleide gemeenschap, die principieel rust op de loyale 

samenwerking tussen verschillende soevereine volkeren. Niet voor niets is dan 

ook de conclusie getrokken dat in een statenbond een centraal bij meerderheid 

besluitend orgaan slechts voorwaardelijk de verschillende volkswillen kan 

vaststellen. Deze conclusie is weliswaar enigszins gecompliceerd, maar is altijd 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

100  Voor het verschil tussen nationaliteit, supranationaliteit en transnationaliteit, zie ook K. 

Nicolaïdis, ‘“We, the Peoples of Europe …”’, Foreign Affairs 2004, vol. 83, nr. 6, p. 97-

110, p. 104. 
101  Het is in dit verband opvallend en tekenend dat Unieburgers weliswaar hun politieke 

rechten, zoals stemrecht voor het EP in een andere dan hun eigen lidstaat kunnen 

uitoefenen, maar zij in dergelijke gevallen door de ‘vreemde’ lidstaat vooral behandeld 

moeten worden alsof ze een ‘eigen’ burger zijn. Het meest concrete voorbeeld hiervoor is 

dat een Maltees die in Duitsland voor het EP stemt het stemgewicht heeft van een Duitser 

en niet van een Maltees (en al helemaal niet van een ‘Europeaan’, aangezien Europeanen 

of Unieburgers als zodanig geen vaststelbaar stemgewicht hebben). 
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nog bevredigender dan de idee van de soevereine politieke gemeenschap van 

Unievolkeren, omdat in de laatste constructie niet uit te leggen valt waarom de 

ene burger daarin meer te zeggen zou hebben dan de andere. 

 Een tweede subargument is dat de gewone meerderheid erg doet denken aan 

de voor nationale parlementen gebruikelijke eenvoudige meerderheid en niet aan 

in bijvoorbeeld het internationale recht gebruikelijke unanimiteit of versterkte 

meerderheid. Hier geldt echter dat het Europees Parlement weliswaar 

uitzonderlijk is door bij gewone meerderheid te besluiten, maar vooral ook dat 

daaraan geen principiële bezwaren kleven. Zeker, de Europese Unie kenmerkt 

zich door een indringende, en steeds verder uitdiepende samenwerking tussen 

volkeren, maar daarmee is niet gezegd dat er één Europees volk bestaat of moet 

ontstaan. De besluitvormingsprocedure is een teken van een groot vertrouwen in 

de onderlinge samenwerking en loyaliteit (hoewel de volkeren principieel divers 

zijn, kunnen zij relatief makkelijk overstemd worden). Daaruit kan echter niet 

afgeleid worden dat de Unie een fundamentele politieke eenheid kent. Eerder is 

zij een uiting van de sterke vervlechting van de verschillende volkeren en/of van 

hun wens tot intensieve samenwerking. 

 Het argument dat het Unierecht zich unitair en rechtstreeks aan de 

Unieburgers opdringt steunt op de notie van de autonome rechtsorde. De 

autonomieclaim beweert kennelijk dat alle Unieburgers in zekere zin tot elkaar 

te herleiden zijn en veronderstelt daarmee, in ieder geval ten opzichte van 

buitenstaanders, een zekere eenheid. De stelling dat de autonome rechtsorde 

rechtstreeks tot iedere Unieburger spreekt maakt van hen in zekere zin gelijken 

ten opzichte van de ongelijken of ‘vreemden’ die geen Unieburger zijn. Dit is 

echter als zodanig onvoldoende steun voor de bewering dat er in de Unie 

principieel een politieke eenheid wordt vertegenwoordigd. Juist ook vanwege de 

in de hierboven uitgewerkte politieke ongelijkheid tussen Unieburgers uit 

verschillende lidstaten is de diversiteit tussen hen kennelijk van 

doorslaggevende betekenis. Geheel in overeenstemming met de in dit onderzoek 

uitgewerkte confederalismetheorie wijst de structuur van het Unieburgerschap er 

dus op dat de verschillende Europese volkeren weliswaar meer met elkaar 

hebben dan met andere volkeren (en naar buiten toe dus een eenheid zijn), maar 

zij onderling hun politieke diversiteit nog steeds van groot belang achten. 

 Ook het vierde tegenargument kan, tot slot, niet leiden tot de conclusie dat 

er door Europese organen een fundamentele politieke eenheid wordt 

vertegenwoordigd omdat de eenheid waaruit de constituante van de Unie bestaat 

in feite een veelheid is. Het is tekenend dat juist de lidstaten, die zowel in 

bondsstaten als in statenbonden bij uitstek de belichaming van politieke 

diversiteit zijn, als enige en bij unanimiteit besluiten over verdragswijziging en 

dat de organen, die de iure of de facto meer dan de lidstaten het Europese 

algemeen belang op de voorgrond plaatsen, daarin geen dwingende zeggenschap 

hebben. Of de bevoegdheden van de lidstaten tot verdragswijziging en tot 

uittreding nu door de verdragen geconstitueerd worden of niet, kennelijk wenst 
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de Unie ook op dit punt meer haar diversiteit te onderstrepen dan haar politieke 

eenheid.
102

 

 Het Europees Parlement vertegenwoordigt dus in die zin een politieke 

diversiteit, dat het de afgeleide politieke gemeenschap van Unievolkeren 

representeert. Anders gezegd moet het principieel gezien worden als 

vertegenwoordigingsorgaan van loyaal samenwerkende Europese volkeren. 

Hiermee wordt enerzijds tot uitdrukking gebracht dat de individuele willen van 

de soevereine lidvolkeren zichtbaar gemaakt moeten worden en anderzijds dat 

het de Europese compromiswil is die door dat orgaan bij meerderheid wordt 

vastgesteld. Op Europarlementariërs rust daarmee de zware taak om enerzijds de 

wil van het eigen volk zichtbaar te maken, maar dat anderzijds zodanig te doen 

dat er een compromis ontstaat tussen de verschillende Europese willen.  

 Primair zitten zij er immers voor het eigen (want soevereine) volk dat hen 

gekozen heeft, terwijl de fundamentele idee van de Unie is dat er door middel 

van loyale samenwerking tot goede compromisvorming gekomen wordt. 

Meerderheidsbesluitvorming in het Parlement kan immers alleen maar 

geaccepteerd worden zolang in die besluitvorming een uitdrukking van de wil 

tot samenwerking gezien kan worden, en deze besluiten hooguit voorwaardelijk 

gelden als ware zij de eigen volkswil. De positiefrechtelijke conclusie dat het 

Europees Parlement de gemeenschap van Unievolkeren representeert blijft dus 

ook na bestudering van de theoretische achtergrond overeind: weliswaar zijn het 

de willen van de individuele volkeren die er juridisch toe doen, maar door loyale 

samenwerking vormen zij vrijwillig een afgeleide politieke gemeenschap 

waarvan de besluiten verondersteld worden (uiteindelijk) overeen te komen met 

de individuele willen van de deelnemende volkeren. 

 Daarmee is uiteraard niet gezegd dat die onderlinge loyaliteit geen grenzen 

kent. Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor de 

werkbaarheid en geloofwaardigheid van de juridische constructie. De eerste 

daarvan is de onderlinge loyaliteitsplicht. Deze wordt zeer terecht gezien als één 

van de expliciete kernprincipes van de Europese Unie. Hij is in zijn 

algemeenheid een verstandig onderdeel van elke statenbond en bondsstaat. In de 

Unie is hij echter niet impliciet of voorondersteld gelaten, maar is deze 

geëxpliciteerd tot rechtsplicht. De lidstaten of -volkeren kunnen de Europese wil 

dus jegens zich als ware zij de volkswil laten gelden omdat zij er vanuit kunnen 

gaan dat met hun redelijke belangen rekening is gehouden. 

Meerderheidsbesluitvorming in de EU wordt zowel verdedigd met de notie van 

efficiëntie als met het argument dat één enkele lidstaat geen obstructie zou 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

102  Nicolaïdis meent dat juist in de blijvende bevoegdheid tot uittreding een verschil kan 

worden gevonden tussen een federatie en een federale staat. De EU is in haar ogen een 

federatie. Hoewel zij in beginsel gelijk heeft valt op dat zij nauwelijks uitwerkt wat een 

federatie precies zou zijn. Hier wordt dan ook gemeend dat een in uittredingsrecht een 

verschil gezien kan worden tussen een statenbond en een bondsstaat. Nicolaïdis, ‘“We, 

the Peoples of Europe …”’, p. 105. 
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moeten kunnen plegen. Het is met name het eerste argument waarop hier wordt 

gedoeld. Het achterliggende idee hierbij is immers dat men er bij 

unanimiteitsbesluitvorming ook wel uitgekomen zou zijn, maar dat 

meerderheidsbesluitvorming nu eenmaal sneller en effectiever is. 

 In het tweede argument, namelijk dat één enkele lidstaat besluitvorming niet 

moet kunnen blokkeren, kan zowel een argument tegen 

meerderheidsbesluitvorming worden gezien als een uitvloeisel van de gedachte 

van onderlinge loyale samenwerking. Het hele punt van de soevereiniteit van 

ieder volk voor zich is nu eenmaal juist dat elk lid wel principieel bevoegd moet 

worden geacht te voorkomen dat het gebonden wordt aan welk besluit dan ook, 

zodat obstructie juist wel tot de mogelijkheden zou moeten behoren. Vanuit die 

gedachte zou er alleen bij unanimiteit besloten moeten kunnen worden. Aan de 

andere kan vooronderstelt loyale samenwerking dat geen enkel lid zich nodeloos 

obstructief zal opstellen. De leden mogen dus wel besluitvorming frustreren 

omdat ze soeverein zijn, maar de gedachte van loyale samenwerking 

veronderstelt dat ze dat niet doen. Waar ze dat toch willen moeten ze misschien 

hun lidmaatschap heroverwegen. 

 De beste manier waarop deze twee gedachten gekanaliseerd kunnen worden 

tot een systeem dat soevereiniteit en loyaliteit met elkaar in evenwicht brengt is 

de formalisering van het Compromis van Luxemburg. Daarmee wordt bedoeld 

dat iedere lidstaat expliciet bevoegd moet worden gemaakt om, als uitdrukking 

van de eigen volkswil, besluitvorming jegens hem te blokkeren als zijn 

fundamentele belangen door die besluitvorming geraakt dreigen te worden. De 

grens van onderlinge loyaliteit ligt immers precies daar waar samenwerking zou 

leiden tot schade aan wezenlijke (algemene) belangen van één of meer lidstaten. 

De Europese compromiswil kan in die gevallen niet geloofwaardig gelden als 

ware zij de eigen algemene wil en een meerderheid zou zijn wil niet moeten 

willen doordrukken, zodat het beter zou zijn als een Europese wil met een 

dergelijke inhoud überhaupt niet vastgesteld wordt, althans met rechtsgevolgen 

wordt bekleed. 

 De vraag hoe deze constructie precies vorm zou moeten krijgen is open voor 

discussie. Het huidige art. 4 lid 2 VEU zou bijvoorbeeld zodanig uitgebreid 

kunnen worden dat de lidstaten of -volkeren zelf bevoegd zouden worden 

consequenties te verbinden aan schendingen van hun ‘identiteit’. Uiteraard 

zouden ze een dergelijke noodrem niet al te eenvoudig moeten inzetten, omdat 

daarmee het potentieel van de Europese samenwerking ondergraven wordt. Aan 

de andere kant kan het niet aan iemand anders dan een vertegenwoordiger van 

de lidstaat of het lidvolk zelf worden overgelaten om te bepalen of er sprake is 

van wezenlijke belangen. Gedacht kan dus zowel worden aan een constructie 

waarbij een meerderheid van Europarlementariërs van één lidstaat het 

blokkerende woord kan uitspreken, als aan een constructie waarbij het nationale 

parlement of één minister in de (Europese) Raad dat kan. Van belang is vooral 

dat een dergelijke regeling verdragsrechtelijk wordt vastgelegd, zodat een 

nuclear option als een beroep op de eigen soevereiniteit achterwege kan blijven. 
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 Teneinde de besluitvorming in de EU niet verder te blokkeren dan nodig is, 

wordt hieraan toegevoegd dat tegelijkertijd een bredere toepasselijkheid van de 

mogelijkheid tot constructieve onthouding ingevoerd kan worden. Denkbaar is 

immers dat waar één lidstaat de besluitvorming kan tegenhouden, de Unie als 

geheel zijn kracht verliest. Vier Maltezen in het EP moeten de Unie als geheel 

wellicht niet kunnen tegenhouden. Op onderdelen zal dat wellicht inderdaad 

onwenselijk zijn en kan een constructieve onthouding een oplossing bieden.
103

 

Aan de andere kant kan hierbij ook het gevaar dreigen van een Europa à la carte, 

dat het collectief in beginsel ook niet ten goede zou komen. Uitgangspunt moet 

dus blijven dat het parlement de compromiswil van alle lidvolkeren vaststelt, die 

voorwaardelijk geldt als ware die de eigen volkswil, terwijl een beroep op 

fundamentele belangen door een volk een besluit in beginsel zou moeten 

tegenhouden (in die volgorde). 

 Een voorwaarde waaronder de compromiswil geloofwaardig als eigen wil 

kan gelden is dat de Unie gelimiteerde bevoegdheden moet blijven houden. Het 

is immers moeilijk voorstelbaar dat de volkeren op alle beleidsterreinen zouden 

willen samenwerken. De Europese Unie voldoet ook hieraan aangezien zij 

uiteraard niet over alle politieke beleidsterreinen gaat. De lidstaten hebben zelf 

bij unanimiteit besloten op welke terreinen ze wilden samenwerken met de 

andere lidstaten. De Unie is daarmee een intensief, maar principieel inhoudelijk 

beperkt samenwerkingsverband. Dit maakt het gemakkelijker om Europese 

besluiten te accepteren als ware ze nationale besluiten omdat samenwerking op 

een eerdere eigen positieve keuze berust.
104

 Beleidsterreinen die wezenlijk raken 

aan de vitaliteit van het eigen democratische bestel kunnen daarmee uit de 

handen van de Unie gehouden worden.
105

 

 Een derde punt dat eigenlijk niet zozeer een voorwaarde is, maar wel een 

argument dat de hierboven beschreven aard van de Europese Unie ondersteunt, 

is dat de Unie zich onder meer kenmerkt door meer en minder vergaande 

samenwerking per terrein. Nog altijd is per afzonderlijk beleidsterrein 

voorgeschreven welk type regelgeving uitgevaardigd mag worden en volgens 

welke procedure dat moet gebeuren. Niet alleen is de Unie daarmee een 

inhoudelijk beperkt project, zij is bovendien een zeer fijnmazig systeem van 

meer en minder vergaande samenwerking. Hierin kan een uitdrukking gezien 

worden van de mate van onderling vertrouwen dat er tussen de lidstaten of -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

103  Alternatief kan het Europese systeem van ‘nauwere samenwerking’ (enhanced 

cooperation) uitkomst bieden voor dit soort gevallen. Lenaerts & Cambien, ‘The 

Democratic Legitimacy of the EU’, p. 203. 
104  Juist ook om deze reden mag de Unie geen Kompetenz-Kompetenz verwerven, tenminste 

niet zolang de grondslag van de Unie ongewijzigd blijft. 
105  Hierbij valt uiteraard op dat ook het zeer grondige Duitse constitutionele Hof tot op 

heden nog steeds niet erin geslaagd is aan te wijzen welke beleidsterreinen dat dan 

zouden zijn. In het Lissabonoordeel noemt het er vijf, maar de geloofwaardigheid van die 

opsomming staat vanaf dag één al onder druk omdat die vijf terreinen wel heel erg mooi 

binnen de grenzen van het Verdrag van Lissabon passen. 
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volkeren bestaat, althans een clausulering van de vooronderstelde en 

verdragsrechtelijk vastgelegde wil tot loyale samenwerking. Anders gezegd: 

Europese besluiten moeten in beginsel weliswaar behandeld worden als waren 

zij de juridische vastlegging van de eigen volkswil, maar de procedure tot het 

juridisch verbindend vastleggen van die wil is eenvoudiger of ingewikkelder 

naar mate er meer of minder vertrouwd wordt op de loyaliteit van 

verdragspartners, terwijl de intensiteit van de samenwerking met de wisselende 

inzetbaarheid van rechtsinstrumenten per beleidsterrein nauwkeurig kan worden 

afgesteld.  

 Een punt dat ook eerder een ondersteunend argument dan een voorwaarde 

is, is tot slot dat de lidstaten doorgaans zelf over de implementatie van het 

Unierecht gaan. De Unie stelt daarmee wel de hoofdlijnen van het gezamenlijke 

beleid op, maar de wijze waarop dat in de lidstaten zelf handen en voeten krijgt 

kan per lidstaat nogal verschillen. Ook hier is er hier sprake van een sterke 

fijnmazigheid van de Europese samenwerking die ervoor zorgt dat de lidstaten 

er per beleidsterrein of wellicht zelfs per beleidsonderdeel zelf bijzitten als de 

eigen wil wordt geraakt. 

 Reflecterend op de in deel I getrokken voorlopige conclusie kan worden 

vastgesteld dat het Europees Parlement gezien moet worden als transnationale 

vertegenwoordiger van de verschillende volkeren van de Europese Unie. Het 

stelt in beginsel al hun volkswillen vast, maar doet dat op zodanige manier dat 

de confederale of Europese compromiswil voorwaardelijk geldt als de eigen 

volkswil van alle lidvolkeren. De voorwaarden die hierbij gelden zijn in essentie 

dat er loyaal samengewerkt wordt, terwijl de vitale of fundamentele belangen 

van ieder lidvolk in het oog gehouden wordt. 

 Het enige punt waarop de uitgewerkte voorlopige conclusie wellicht onjuist 

is, is dat het woord ‘gemeenschap’ misschien niet op zijn plaats is. Een 

gemeenschap van Unievolkeren is althans niet hetzelfde type gemeenschap als 

een volksgemeenschap. Het verschil zou kunnen zijn dat de Europese volkeren 

onderling niet kunnen verlangen dat inbreuk wordt gemaakt op de eigen vitale 

belangen, terwijl daarvoor binnen één volk meer ruimte lijkt te bestaan. Het 

Bundesverfassungsgericht meent bijvoorbeeld dat het Europese recht geen 

voorrang kan hebben op de Duitse Verfassungskern.
106

 Ook de gele- en 

oranjekaartprocedure passen goed in deze gedachte, omdat de lidstaten daarmee 

goed kunnen aangeven wat zij wel en niet gemeenschappelijk menen te moeten 

of willen doen.
107

 Voor zover er dus al een politieke gemeenschap bestaat tussen 

de verschillende Unievolkeren is dat een afgeleide gemeenschap omdat 

uiteindelijk nog steeds het eigen algemeen belang van ieder volk voorop staat. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

106  Vgl. Nicolaïdis, ‘“We, the Peoples of Europe …”’, p. 108. Nicolaïdis spreekt in dit 

verband van een demoicratie. 
107  Nicolaïdis dan ook op: ‘The glue that binds the EU together is not a shared identity but 

shared projects.’ Nicolaïdis, ‘“We, the Peoples of Europe …”’, p. 102. Zie ook p. 105. 
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 Aan de andere kant is er wel in die zin sprake van gemeenschap, dat de 

Europese volkeren meer van elkaar zijn dan van andere volkeren. Anders dan 

Nicolaïdis meent beoogt een demoicratisch idee nog steeds een duidelijk 

onderscheid te maken tussen Unieburgers en niet-Unieburgers.
108

 Het zijn 

immers de Europese volkeren die onderling ervoor gekozen hebben de 

confederale wil voorwaardelijk te laten gelden als de eigen volkswil. Dat 

principe kan niet zonder meer uitgebreid worden naar ‘derde landen’. Binnen de 

Unie kunnen burgers uit een andere staat behandeld worden alsof ze een eigen 

onderdaan zijn omdat de Unievolkeren onderling een solidaire verhouding zijn 

aangegaan. Buiten de Unie is dat uiteraard anders, omdat derde landen niet 

meedoen aan het samenwerkingsproject. Dat de grenzen van het ‘binnen’ en 

‘buiten’ in de Europese Unie bewust verwaterd zijn betekent met andere 

woorden niet dat iets dergelijks ook geldt voor andere landen. Dat is logisch 

omdat de wil van de Europese volkeren tot intensief samenwerken als zodanig al 

uitdagend genoeg is, terwijl de landen die niet tot de Unie behoren überhaupt 

niet meedoen aan de politieke samenwerking. Voor zover het Unierecht dat nog 

niet duidelijk genoeg maakt, bestaat de politieke ‘gemeenschap’ dus slechts uit 

de Unievolkeren, terwijl ‘derde volkeren’ nog steeds wezenlijk gelden als 

‘vreemden’. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

108  Zie anders Nicolaïdis, ‘“We, the Peoples of Europe …”’, p. 106. 
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De onderzoeksvraag van dit proefschrift richt zich op het duiden van de 

vertegenwoordigende positie van het Europees Parlement. In de voorgaande 

hoofdstukken is dan ook niet al teveel aandacht besteed aan de bevoegdheden 

die het zou moeten hebben of aan zijn bestaansrecht überhaupt. Toch kan 

daarover wel het een en ander gezegd worden op basis van de in dit boek 

opgedane inzichten. In het navolgende wordt dan ook schetsmatig aangegeven 

wat de meest voor de hand liggende manier zou zijn om de positie van het EP 

helemaal in overeenstemming te brengen met die opgedane inzichten. Bezien 

wordt, met andere woorden, op welke wijze het recht dat geldt ten aanzien van 

het Parlement consequenter zou kunnen worden gemaakt als de uitgangspunten 

en conclusies van dit proefschrift als juist zouden worden aanvaard.  
 In essentie is de huidige democratie positie van het Europees Parlement om 

twee redenen problematisch. Het meest in het oog springende probleem is dat 

het de bevoegdheden mist om het Europese recht werkelijk democratisch te 

legitimeren. Het tweede probleem is echter eigenlijk veel groter, en is ironisch 

genoeg dat het zich teveel gedraagt als Europees Parlement. Hiermee wordt 

bedoeld dat zijn functioneren teveel lijkt op dat van nationale parlementen. 

Hoewel het een vertegenwoordigingsorgaan van de verschillende Europese 

volkeren is, is die diverse grondslag niet of nauwelijks terug te vinden in zijn 

organisatiewijze of wijze van besluitvorming. Die organisatiewijze en wijze van 

besluitvorming wijzen er, sterker nog, eerder op dat het Parlement geroepen is 

een werkelijk unitaire Europese stem te vertolken in plaats van een op meerdere 

stemmen gebaseerd Europees compromis. De fracties zijn immers ideologisch 

georganiseerd, terwijl zij volgens art. 30 Reglement van het Europees Parlement 

(Reglement EP) moeten bestaan uit ‘leden uit ten minste een vierde van de 

lidstaten’. De meerderheidsbesluitvorming door het Parlement versterkt dit 

beeld, aangezien die leidt tot toerekening van alle vastgestelde besluiten aan alle 

leden van het EP. 

 Het voorwaardelijke karakter dat de ‘Europese volkswil’ zou moeten 

hebben is nergens in terug te vinden. Daarmee lijkt het Parlement principieel 

dezelfde positie als nationale parlement te (moeten) hebben, terwijl dat niet in 

overeenstemming is met zijn grondslagen zoals die in het voorgaande zijn 

blootgelegd. Het omgekeerde is juist het geval. Het is van belang het tweede 

geconstateerde probleem eerder op te lossen dan het eerste, omdat er anders een 

sterker Europees Parlement ontstaat, terwijl er geen Europees volk bestaat. In 

dat geval zou het Europese recht beweerdelijk gelegitimeerd worden door een 

parlement dat een volk vertegenwoordigt dat niet bestaat, of in ieder geval niet 
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soeverein is.
1
 Bij nadere ontwikkeling van het EP zou het daarom goed zijn er 

eerst voor te zorgen dat zijn organisatie- en besluitvormingswijze past bij zijn 

democratische grondslag. Pas daarna is het verstandig zijn bevoegdheden ten 

aanzien van wetgeving en controle van de executieve te versterken.  

 Wat opvalt aan het huidige EP is dat het enerzijds transnationaal 

georganiseerd is en bij meerderheid besluit, terwijl het anderzijds een 

confederaal verkiezings- en vertegenwoordigingsstelsel kent. Hoewel 

besluitvorming bij gewone meerderheid in confederaties als zodanig geen 

probleem hoeft te zijn, zouden er meer garanties ingebouwd kunnen worden die 

ervoor zorgen dat de door het EP vastgestelde wil slechts voorwaardelijk als 

zodanig kan gelden. Daarbij kan in het Parlement ruimte gemaakt worden voor 

het zichtbaar maken van de verschillende volkswillen, terwijl die uiteindelijk 

opgaan in een Europese compromiswil.  

 De eerste en meest eenvoudige stap hiertoe zou het afschaffen van art. 30 

van het Reglement EP kunnen zijn. Dat artikel verplicht fracties immers te 

bestaan uit vertegenwoordigers van meerdere lidstaten, terwijl zij bovendien 

politieke verwantschap moeten hebben. Als de zeer dominante rol van fracties in 

het EP in het achterhoofd wordt genomen, valt op dat het Parlement kennelijk 

meent dat het onwenselijk is nationale fracties te kennen of dat überhaupt 

nationale willen zichtbaar gemaakt worden. Het is een goed idee te verzekeren 

dat bijvoorbeeld de negenennegentig Duitse of vierenzeventig Franse 

Europarlementariërs de zes van Malta of Luxemburg niet ondersneeuwen of 

simpelweg overstemmen. Dat hangt evenwel niet zonder meer samen met de 

samenstelling van fracties, maar eerder met hun bevoegdheden. Ook in het 

huidige Europese recht is er eigenlijk geen reden te veronderstellen dat fracties 

moeten bestaan uit leden die afkomstig zijn uit verschillende lidstaten. Wegens 

de zeer grote invloed die fracties in de werkzaamheden van het EP hebben, moet 

het huidige art. 30 van het Reglement van het Europees Parlement daarom op 

gespannen voet met het vrije mandaat van zijn leden worden geoordeeld.
2
 

 Twee situaties die geen aanpassing behoeven zijn het ontbreken van 

Europese politieke partijen en het ontbreken van een eenvormige 

verkiezingswijze van het EP. Van beide is tot op heden niet erg veel terecht 

gekomen, ondanks de verschillende voorstellen die daartoe onder andere door 

onder andere het Europees Parlement zijn gedaan. Juist ook vanwege zijn 

principieel diverse achterban is het echter onnodig om werkelijk Europese 

politieke partijen op te richten en is er evenmin aanleiding om een uniforme 

verkiezingswijze van Europarlementariërs vast te stellen. Uiteraard is Europese 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1  Dat dit anders wordt zodra er wel een Europees volk ontstaat moge duidelijk zijn. Zijn 

bestaan zou evenwel bij een soevereine daad of iets dergelijks moeten blijken voordat het 

logisch wordt het soeverein in de rechtsorde te laten zijn. 
2  Zie voor het vrije mandaat art. 4 Akte betreffende de verkiezing van de 

vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene 

verkiezingen. 
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politieke samenwerking in de vorm van partijfederaties, zoals al gebeurt, 

uitstekend. Deze federaties kunnen immers een uitstekende schakel zijn in de 

legitimatieketen, die bestaat tussen de verschillende volkswillen en de door het 

Parlement vastgestelde compromiswil.  

 Zolang er echter geen Europees volk is, is er ook geen reden om tot 

werkelijk Europese politieke partijen te komen. Sterker nog, momenteel zou het 

bijvoorbeeld zelfs merkwaardig zijn als de kandidaatstelling voor het EP ergens 

anders dan in de lidstaat zelf plaats zou vinden omdat Europese verkiezingen 

nog altijd gaan over het per lidvolk aanwijzen van de eigen Europarlementariërs. 

Precies hetzelfde gaat op voor een uniforme verkiezingswijze van het EP. Die is 

vooralsnog principieel onnodig omdat er niet één volk tot handelen wordt 

gebracht. Ieder volk kan dan ook juist beter zelf, door middel van zijn eigen 

democratische wetgever, vaststellen hoe het zijn representanten wil aanwijzen. 

Dat mag uiteraard eenzelfde procedure zijn, maar dat hoeft dus niet. Een 

uniforme verkiezingswijze draagt zelfs het risico in zich dat het zichtbaar maken 

van de nationale volkswil definitief ondersneeuwt, dat de Europarlementariërs 

die stap overslaan, en dat ze zich nog meer dan nu al het geval is gaan gedragen 

als werkelijk Europese volksvertegenwoordigers.  

 Vergeleken met deze relatief eenvoudige kwesties is het ingewikkelder te 

bedenken hoe het voorwaardelijke karakter van de Europese compromiswil 

zichtbaar gemaakt kan worden of hoe duidelijk gemaakt kan worden dat 

volkeren van de EU ook in de Europese rechtsorde soeverein zijn gebleven. In 

essentie is de vraag hier in hoeverre de meerderheidsregel onverkort kan gelden 

in het EP of de verschillende nationale contigenten van 

volksvertegenwoordigers als zodanig bevoegdheden zouden moeten hebben en 

of er een externe partij moet zijn die op enigerlei wijze afbreuk kan doen aan 

zijn beslismacht. 

 Beginnend met de nuclear option van volkssoevereiniteit blijft het 

soevereine volk altijd bevoegd tot interpositie, nullificatie en uittreding. Omdat 

deze drie bevoegdheden wezenlijk nationale ‘noodrembevoegdheden’ zijn, ligt 

het niet voor de hand die toe te wijzen aan (de nationale contigenten van) het 

Europees Parlement. In plaats daarvan ligt het meer voor de hand te regelen dat 

ze via de nationale parlementen uitgeoefend worden. Omdat ze alle drie 

wezenlijk een uiting zijn van de soevereiniteit over de rechtsorde en niet van de 

soevereiniteit in de rechtsorde en het bovendien noodgrepen zijn, is niet gezegd 

dat ze niet ook anders uitgeoefend kunnen worden.
3
 Het nut van het regelen van 

de uitoefening van deze bevoegdheden moet uiteindelijk dan ook vooral gezocht 

worden in de afspraak de bevoegdheden niet, of alleen in het uiterste geval te 

gebruiken. Desnoods kan daaraan toegevoegd worden dat bewuste interpositie 

of nullificatie beschouwd wordt als uittreding. Hoe dan ook raakt dit type 

bevoegdheid wel aan de positie van het EP, maar past het niet bij de aard van dat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3  Gedacht kan bijvoorbeeld ook worden aan een nationaal referendum. 
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Parlement ze zelf uit te oefenen. Eerder is het zo dat het goede functioneren van 

het Parlement moet voorkomen dat gebruik ervan ooit nodig is. 

 Waar de soevereiniteit van elke lidstaat meebrengt dat de bevoegdheid tot 

interpositie, nullificatie en uittreding principieel bestaat, is het logisch te 

veronderstellen dat er ook een bevoegdheid van de andere lidstaten tot uitstoting 

bestaat. Aangezien het internationaal recht beide nader inperkt en omdat bij 

voorkeur voorkomen moet worden dat dergelijke metabevoegdheden ingeroepen 

worden, is het verstandig dit nader te regelen.
4
 Art. 7 VEU regelt momenteel dat 

een lidstaat bij (dreiging van) ernstige schending van de waarden van de EU van 

bepaalde rechten geschorst kan worden. Daaronder valt wel het stemrecht in de 

Raad maar vallen kennelijk niet de bevoegdheden van Europarlementariërs. Het 

verdient aanbeveling in het artikel op te nemen dat het ook kan gaan om de 

bevoegdheden van de Europarlementariërs in kwestie. Bovendien zou het beter 

zijn aan het artikel toe te voegen dat ook stelselmatige en blokkerende weigering 

van een lidstaat tot vruchtbare samenwerking uiteindelijk dezelfde sanctie kan 

hebben. Op de korte termijn is ‘nauwere samenwerking’ (enhanced cooperation) 

wellicht een oplossing voor dergelijk gevallen. Duidelijk zou evenwel hoe dan 

ook gemaakt kunnen worden dat een lidstaat niet simpelweg het goede 

functioneren van de Unie moet kunnen frustreren en dat die, als hij dat wel doet, 

geschorst kan worden en zelfs misschien ‘gevraagd’ kan worden de Unie te 

verlaten. 

 Bij dit soort stevige taal zij eraan herinnerd dat een intensieve statenbond als 

de EU wezenlijk afhankelijk is van het onderlinge vertrouwen en de onderling 

loyaliteit van haar lidstaten en lidvolkeren. In beginsel mag er dus vanuit gegaan 

worden dat de lidstaten voortdurend en steeds weer opnieuw willen 

samenwerking in de EU. Het ligt dan ook helemaal niet in de rede heftige 

bevoegdheden als nullificatie, uittreding en uitstoting te gebruiken. Wie evenwel 

vreest dat het enkele bestaan van deze bevoegdheden desondanks een 

destabiliserend effect zou kunnen hebben, kan eisen dat het gebruik van zo’n 

bevoegdheid getoetst kan worden door een rechter. Uitstoting zou eventueel 

voorgelegd moeten kunnen worden aan het HvJEU, terwijl voor interpositie en 

nullificatie eventueel dwingende betrokkenheid van een nationale rechter 

bedongen zou kunnen worden. Hoe dan ook is het beter dit type bevoegdheid te 

reguleren en daarmee te kanaliseren dan ze in het geheel onbesproken te laten. 

Als het erop aankomt is het immers onwenselijk niet te weten hoe het een en 

ander in zijn werk dient te gaan. 

 Tot zover de bevoegdheden die betrekking hebben op uitzonderlijke 

situaties. Zoals gezegd gaat een intensieve statenbond er vanuit dat de lidstaten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4  Over de (ingeperkte) bevoegdheid tot uittreding en uitstoting naar internationaal recht, 

zie art. 54 e.v. Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht. Voor zover uittreding naar 

internationaal recht niet mogelijk is, zijn staten uiteraard wel bevoegd te regelen dat het 

recht van een internationale organisatie niet langer geldt binnen de eigen interne 

rechtsorde, al levert hen dat wel internationaalrechtelijke aansprakelijkheid op. 
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graag loyaal willen samenwerken. Veel interessanter is dan ook de ‘normale 

situatie’, waarin het Parlement volgens het huidige recht standaard (behalve bij 

een wantrouwensvotum) bij gewone meerderheid beslist. In hoofdstuk 6 is 

geconcludeerd dat een dergelijk systeem niet onverenigbaar is met een 

intensieve statenbond, zolang er van de lidstaten geen cruciale offers worden 

gevraagd. De vraag is hier of die conclusie onverkort opgaat voor het EP en hoe 

dat zit met cruciale offers. 

 Voor zover het Compromis van Luxemburg al juridisch verbindend is 

binnen de Europese Unie, geldt het in ieder geval niet binnen het EP.
5
 In plaats 

daarvan besluit het Parlement simpelweg bij meerderheid, zonder dat er als 

zodanig juridische consequenties verbonden worden aan de notie dat een lidstaat 

in bijzonder negatief door een besluit getroffen dreigt te worden.
6
 Een systeem 

als de Belgische ‘alarmbelprocedure’ kent het Parlement bijvoorbeeld niet.
7
 

Evenmin kent het een systeem waarbij soms bij gekwalificeerde (of zelfs 

concurrente) meerderheid besloten wordt, en soms bij gewone meerderheid. 

Deze situatie is in zijn algemeenheid niet conceptueel problematisch, maar ook 

niet zonder meer geboden. Het zou bijvoorbeeld heel goed denkbaar zijn dat het 

Parlement, net als de Raad voor gevoelige onderwerpen een zwaardere 

stemprocedure geldt.  

 Problematisch is overigens wel dat het Parlement geen enkele 

alarmbelprocedure kent. Zolang de EU confederaal van aard is, is het verstandig 

in de verdragen neer te leggen dat ook in het Parlement de fundamentele 

belangen van één of meerdere lidstaten niet opgeofferd mogen worden aan het 

Europese compromis. Dergelijke besluiten zouden immers onverenigbaar zijn 

met de vooronderstelling die het Parlement überhaupt in staat stelt bij gewone 

meerderheid te besluiten. Een (grote) meerderheid van de Europarlementariërs 

uit één lidstaat zou daarom formeel aan moeten kunnen geven te menen dat de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5  Zie paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2 voor het Compromis van Luxemburg en de onzekere 

juridische status ervan. 
6  Er is althans geen enkele juridische voorziening die dit regelt. 
7  Art. 54 van de Belgische grondwet luidt: ‘Behoudens voor de begrotingen alsook voor de 

wetten waarvoor een bijzondere meerderheid is vereist, kan een met redenen omklede 

motie, ondertekend door ten minste drie vierden van de leden van een der taalgroepen en 

ter tafel gelegd na de indiening van het verslag en vóór de eindstemming in openbare 

vergadering, verklaren dat de bepalingen die zij aanwijst in een ontwerp of voorstel van 

wet de betrekkingen tussen de gemeenschappen ernstig in het gedrang kunnen brengen. 

 In dat geval wordt de parlementaire procedure opgeschort en de motie verwezen naar de 

Ministerraad, die binnen dertig dagen daarover zijn gemotiveerd advies geeft en de 

betrokken Kamer uitnodigt zich uit te spreken hetzij over dit advies, hetzij over het 

eventueel geamendeerde ontwerp of voorstel. 

 Deze procedure kan slechts eenmaal worden toegepast door de leden van een taalgroep 

betreffende eenzelfde ontwerp of voorstel van wet.’ (curs. van mij, MD). Zie hierover 

nader G. Craenen/P. Populier, ‘Het Koninkrijk België’, in: L. Prakke & C.A.J.M. 

Kortmann (red.), Het staatsrecht van de landen van de Europese Unie, Deventer: Kluwer 

2009, p. 48. 
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fundamentele belangen van hun lidstaat op het spel staan, zodat zij in dat 

specifieke geval niet zonder meer in kunnen stemmen met gebruikmaking van 

de meerderheidsregel. 

 Een vraag die hierbij dan nog wel speelt is of de nationale parlementen er 

ook bij betrokken zouden moeten worden. Enerzijds zou dat vreemd zijn, omdat 

Europarlementariërs rechtstreeks gekozen worden en er daarom geen reden is te 

menen dat nationale parlementariërs over hun schouder mee zouden moeten 

kunnen kijken. Bovendien wordt ook de Raad geacht nationale belangen te 

behartigen, zodat fundamentele bezwaren ook daarin tot een blokkade kunnen 

leiden. Anderzijds zou enig toezicht kunnen worden gezien als een uitbreiding 

van de gele- of oranjekaartprocedure. Waar het EP nu ‘te Europees’ 

georganiseerd is terwijl het wel de taak van Europarlementariërs is Europese 

compromissen te vinden, is het niet heel vreemd te veronderstellen dat zij hun 

eigen nationale fundamentele belangen wel eens uit het oog verliezen. Enige 

nationale invloed kan daarmee toch geboden zijn. Het is daarmee toch denkbaar 

Europarlementariërs of de besluiten die ze beogen te nemen afhankelijk te 

stellen van enigerlei vorm van nationaal parlementair vertrouwen of 

instemming, hoewel dat niet zonder meer geboden is.
8
 

 Met deze maatregelen kan het Parlement een meer confederaal parlement 

worden, dat zijn fundamentele grondslag in zijn werkwijze tot uiting brengt. Het 

is uiteraard moeilijk tegelijkertijd de nationale volkswil duidelijk te moeten 

maken en een Europees compromis te moeten bereiken. Onmogelijk lijkt dat 

echter niet. Hoewel het niet helemaal hetzelfde is, slagen nationale 

parlementariërs er bijvoorbeeld ook in nationale compromissen te sluiten, terwijl 

zij tevens een partijstandpunt verdedigen. Ook als het wel heel moeilijk is, is het 

vooralsnog echter noodzakelijk. Zolang de Europese Unie nog niet gebaseerd is 

op een fundamentele politieke eenheid, berust zij immers op de steeds weer 

blijkende wil tot samenwerking. Een parlementair orgaan dat in die 

omstandigheden beweert het Europese recht te legitimeren kan dat alleen maar 

doen als het ook duidelijk maakt welke volkswillen waarom tot een bepaald 

besluit leiden. 

 Daarmee zou het ‘democratisch tekort’ van de Europese Unie evenwel nog 

niet opgelost zijn. Het valt op dat het Europees Parlement weliswaar het 

primaire Europese legitimatieorgaan is, maar het daar niet de bevoegdheden 

naar heeft. Als de Unie zijn democratische grondslagen wil waarmaken, moet 

daarin dus verandering worden aangebracht. Kort samengevat heeft het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8  Denkbaar is bijvoorbeeld de invoering van getrapte verkiezingen voor het EP, de 

herinvoering van het dubbelmandaat of het afleggen van politieke verantwoordelijkheid 

van Europarlementariërs aan hun nationale parlementen. Zie hierover nader Hoogers, 

‘Considerations’ en Besselink, ‘National parliaments’, p. 128. Besselink meent dat 

nationale parlementariërs Europarlementariërs meer zouden moeten bevragen. Zijn 

invalshoek is daarbij overigens niet dat de EU een statenbond is, maar dat de Unie een 

(evolutionaire) samengestelde constitutie heeft. 
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Parlement nog altijd niet de bevoegdheden om de verkiezingen van zijn leden 

over de belangrijkste beleidskeuzes van de Europese Unie te laten gaan.
9
 Vanuit 

de gedachte dat het principiële doel van volkssoevereiniteit de zelfregering door 

het volk is en het Europees Parlement het daartoe gekozen orgaan is, ligt het 

voor de hand deze situatie aan te passen. Volkssoevereiniteit vereist immers 

meer dan het slechts mogen meepraten door volksvertegenwoordigers met niet-

gekozen organen als de Europese Commissie. Aangezien er voor gekozen is 

Europese verkiezingen voor een Europees volksvertegenwoordigend orgaan te 

houden en daaraan een democratisch legitimerend effect toe te dichten, moeten 

die verkiezingen ergens over gaan. De volkeren moeten iets te willen hebben 

omdat er anders geen sprake kan zijn van zelfregering. 

 De verkiezingen voor het EP zouden daarom op enigerlei wijze de 

grondslag moeten leggen voor een Europese executieve. Omdat 

volkssoevereiniteit een Legitimationskette van volk tot uitgeoefend 

overheidsgezag vereist, moet de executieve in deze optiek uiteindelijk steunen 

op gehouden verkiezingen. Waar het EP gezien wordt als bovenstatelijke 

volksvertegenwoordiging ligt het voor de hand die instelling de taak toe te 

bedelen de executieve, of de voorzitter van de executieve, te selecteren.
10

 De 

(Europese) Raad zou het daarbij eventueel van assistentie kunnen dienen door 

één of meer kandidaten aan te bevelen. Meer dan aanbevelen zou daarbij echter 

niet aan de orde moeten zijn, omdat dat het hart raakt van waar democratische 

verkiezingen over gaan: het door de executieve en het parlement uitvoeren van 

de beleidsagenda. 

 Daarmee is overigens niet gezegd dat het Parlement ook zonder meer het 

recht van wetgevingsinitiatief toegekend moet worden. Dat lijkt misschien nogal 

voor de hand te liggen, maar is toch niet zonder meer nodig. De gedachte dat de 

Commissie het Europees algemeen belang waarborgt en dus alleen voorstellen 

doet die daarmee in overeenstemming zijn rechtvaardigt, tezamen met het 

argument dat het institutionele evenwicht niet nodeloos verstoord moet worden, 

het behoud van haar initiatiefmonopolie. De gedachte dat er alleen 

wetgevingsinitiatieven worden genomen die de Europese 

samenwerkingsconstructie als geheel ten goede komen en de vuistregel dat er 

niet onnodig aan het recht gesleuteld moet worden als het goed functioneert, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

9  Vgl. Weiler, Haltern & Mayer, ‘European Democracy and its Critique’, p. 6. Voor een 

zeer interessante analyse van de mate waarin de uitslag van de Europese verkiezingen 

van juni 2004 (niet) van invloed waren op de benoeming van Barroso tot 

Commissievoorzitter, zie Beukers, ‘The Barroso Drama’. 
10  Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijze waarop de Duitse Bondsdag de Bondskanselier 

aanwijst. Voor de huidige invloed van het EP bij de totstandkoming van de Commissie-

Barroso in 2004, zie Beukers, ‘The Barroso Drama’. Voor het interessante door-elkaar-

lopen van binnenlandse (Duitse) en Europese politiek daarbij, zie D. Thym, ‚The Barroso 

Drama: Pöttering and Schulz Take Over Action and Inaction of National Politics in the 

making of the Barroso Commission’, European Constitutional Law Review 2005, vol. 1, 

nr. 2, p. 203-210. 
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rechtvaardigen samen het voortduren van het ontbreken van een initiatiefrecht 

voor het EP.  

 Een minimum aan zeggenschap is in dit verband echter wel vereist. Juist 

ook vanwege het gebrek aan het initiatiefrecht zou het Parlement in zijn 

algemeenheid politieke doorzettingsmacht jegens de Commissie moeten hebben. 

Het moet de Commissie daarom bij voorkeur met gewone meerderheid te 

aftreden kunnen dwingen als die zich niet conformeert aan zijn politieke agenda. 

Het gaat hierbij niet om het kunnen voorschrijven van concrete 

rechtshandelingen, maar slechts om het hebben van een dwingende bevoegdheid 

op hoofdlijnen, zoals bijvoorbeeld ook de Nederlandse Tweede Kamer het 

kabinet wel politiek kan dwingen maar geen concrete verplichtingen kan 

opleggen. Juist ook in dit verband is het vreemd dat het EP de Commissie 

slechts met tweederdemeerderheid kan heenzenden, terwijl het bij gewone 

meerderheid instemt met haar benoeming.  

 Een laatste punt is dan nog dat het EP op een aantal cruciale beleidsterreinen 

geen volle zeggenschap heeft. Nog altijd kent het Europese recht uiteenlopende 

regelgevingsprocedures, variërend van volle inspraak van tot slechts advisering 

door het Parlement. Deze situatie moet worden afgekeurd omdat juist het EP 

gezien moet worden als bovennationale volksvertegenwoordiging die bij uitstek 

Europese wetgeving democratisch legitimeert. Het is zoals gezegd goed 

denkbaar dat het over politiek gevoelige beleidsterreinen met een versterkte 

meerderheid zou moeten besluiten, terwijl hier in herinnering gebracht wordt dat 

ook het EP de cruciale belangen van een lidstaat niet mag schenden. Ook tegen 

deze achtergrond is het echter vreemd dat er een Europese 

volksvertegenwoordiging bestaat en de EU zichzelf ziet als democratische 

organisatie, maar het Parlement geen of weinig zeggenschap heeft over 

belangrijke beleidsterreinen. De gedachte van democratische legitimatie brengt 

immers mee dat wetgeving bij voorkeur door het parlement zelf vastgesteld 

wordt, terwijl er van die stelregel niet op hoofdlijnen afgeweken moet worden. 

Indirecte legitimatie via de nationale regeringen ligt slechts op ondergeschikte 

terreinen voor de hand. 

 Als uiteindelijk dan nog de vraag zou voorliggen hoe de positie van het 

Europees Parlement naar huidig recht, zonder de hier voorgestelde wijzigingen 

dus, zou moeten worden gewaardeerd, kan het enige antwoord daarop zijn dat 

die positie eigenlijk niet goed te begrijpen valt. Dit is met name zo omdat de 

grondslag die het bestaansrecht van het Parlement vormt onzeker is en zijn 

organisatiewijze inconsequent is. Hierboven is uitgewerkt aan welke minimale 

eisen een op volkssoevereiniteit gebaseerd parlement zou moeten voldoen. 

Vereist zou daarbij onder andere zijn dat Europese verkiezingen ook echt de 

Europese beleidsagenda bepalen. Geconstateerd is echter dat het Parlement tot 

op heden de bevoegdheden mist om een dergelijke rol te kunnen vervullen. 

 Democratische legitimatie door het Europees Parlement blijft daarmee met 

de huidige stand van zaken vooral een kwestie van meepraten en meebeslissen. 

Schijnbaar mag het Parlement er enorm blij mee zijn dat het tegenwoordig op de 
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meeste terreinen een echte medewetgever is geworden. Echt bevredigend kan 

die positie echter niet zijn omdat het op een aantal terreinen, en met name ten 

aanzien van de selectie van de Commissie(voorzitter) nog altijd geen 

doorzettingsmacht heeft. Daarmee lijkt het Parlement naar huidig recht vooral 

op een faculteitsraadgelijkend ‘medezeggenschapsparlement’, dat wel mag 

blokkeren maar slechts weinig zelf tot stand kan brengen. Het zou bij de 

eerstvolgende verdragswijziging voor de hand liggen dat het Parlement niet 

inzet op het uitbreiden van zijn medezeggenschapsbevoegdheden, maar het al 

zijn politieke energie steekt in het mogen voordragen of, beter nog, benoemen 

van de Commissievoorzitter en in het mogen heenzenden van de Commissie met 

een eenvoudige meerderheid. 

 



 

 

 

 



 

Samenvatting 

 

Dit proefschrift onderzoekt rechtsvergelijkend en conceptueel-theoretisch wie of 

wat het Europees Parlement (EP) representeert of zou moeten representeren. 

Deze onderzoeksvraag is onder meer ingegeven door de notie dat er nog altijd 

niet een Europees volk bestaat, terwijl het Parlement steeds meer bevoegdheden 

toebedeeld krijgt en die tendens is ingegeven door democratische noties. 

Kennelijk wordt de Europese Unie (EU) democratischer als het Parlement meer 

zeggenschap heeft over haar beleidsterreinen en over de Commissie. Maar 

waarom is dat eigenlijk zo? Namens wie wordt de Unie democratisch 

gelegitimeerd door het Parlement? Wat maakt het daarbij uit of het EP één volk, 

meerdere volkeren of ‘de burgers’ vertegenwoordigt? En hoe geloofwaardig zijn 

degelijke claims eigenlijk als zij secuur onderzocht worden? Dit proefschrift 

poogt nauwgezet na te gaan in hoeverre het Europees Parlement een 

democratische rol kan vervullen in de EU, hoe die democratische rol er 

theoretisch uitziet en vooral namens wie het die rol precies vervult of zou 

moeten vervullen. Daartoe ontwikkelt het uiteindelijk drie theoretische modellen 

waarmee de aard van de Europese Unie begrepen kan worden. Twee ervan 

blijken uiteindelijk geschikt te zijn om de democratische positie van het 

Parlement te verklaren. 

 De belangrijkste afbakening van het onderzoek is dat het concept 

volkssoevereiniteit als uitgangspunt wordt genomen. Niet omdat er geen andere 

democratieconcepten zouden bestaan of omdat het zonder meer het beste 

democratieconcept zou zijn, maar omdat dit concept in de lidstaten van de EU 

verreweg het meeste wordt toegepast en het politiek-historisch goede papieren 

heeft. De Amerikaanse en Franse Revolutie waren bijvoorbeeld in belangrijke 

mate geïnspireerd op volkssoevereiniteit, terwijl ‘democratie’ in veel lidstaten 

tegenwoordig gelijkstaat aan volkssoevereiniteit. Volkssoevereiniteit is, met 

andere woorden, niet alleen in de afgelopen eeuwen een dominant 

democratieconcept geweest, maar is dat nog steeds. Dat het ook voor de 

Europese Unie buitengewoon relevant is, bewijst tot slot de rechtspraak van 

constitutionele hoven als het Duitse Bundesverfassungsgericht, die op dat 

concept gebaseerd is en een van de dominante stromingen in het denken over de 

legitimatie van de Europese Unie vertegenwoordigt. 

 De centrale vraagstelling van het proefschrift is als volgt geformuleerd: In 

hoeverre draagt het Europees Parlement volgens het concept volkssoevereiniteit 

bij aan de democratische legitimatie van het recht van de Europese Unie? Bij de 

beantwoording van deze vraag is consequent onderscheid gemaakt tussen 

soevereiniteit over de rechtsorde en soevereiniteit in de rechtsorde. De eerste 

notie beschrijft de positie die een soeverein volk (theoretisch) ‘als God’ over de 

rechtsorde heeft. Doorgaans wordt die positie uitgedrukt in preambules die 

weergeven dat de gelding van de grondwet berust op de wil van het volk. Dit 
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proefschrift onderzoekt welke (metajuridische) ‘bevoegdheden’ met die positie 

samenhangen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan een recht op 

uittreding. Soevereiniteit over de rechtsorde blijkt in de loop van het onderzoek 

vooral relevant te zijn voor ‘verticale’ of (con)federale verhoudingen. Met 

soevereiniteit in de rechtsorde wordt de ‘zelfregering’ van een soeverein volk 

door middel van de rechtsorde bedoeld. Het gaat daarbij om de wijze waarop en 

de mate waarin het volk in staat is met gebruikmaking van gekozen 

functionarissen het beleid van publieke gezagsdragers te beïnvloeden of te 

bepalen.  

 Het onderscheid tussen soevereiniteit over en in de rechtsorde is niet alleen 

analytisch nuttig. Een rode draad door dit proefschrift is dat het gaandeweg de 

these ontwikkelt dat beïnvloeding van recht en beleid door een parlement alleen 

dan als democratisch (in de zin van volkssoevereiniteit) kan worden begrepen 

als soevereiniteit over en in de rechtsorde samengaan. Waar democratie grofweg 

neerkomt op zelfregering door en voor het volk, is de analyse van dit onderzoek 

dat het parlement slechts dan democratisch het overheidsgezag kan legitimeren 

als het het volk representeert dat aan de basis van de rechtsorde staat. Dat ‘het 

volk’ als zodanig een theoretisch construct is wordt daarbij uiteraard goed in het 

achterhoofd gehouden: in het ‘hier en nu’ zijn er slechts individuen en kan het 

volk als zodanig niet worden aangetroffen. Onder meer hoofdstuk 5 werkt 

evenwel uit dat de gemeenschap die het volk heet een zeer nuttige en misschien 

wel noodzakelijke vooronderstelling is, waarmee bepaald kan worden namens 

wie er overheidsgezag wordt uitgeoefend. Daarmee kan verklaard worden 

waarom een meerderheid legitiem een minderheid kan binden, zonder dat 

gezegd kan worden dat individuen autocratisch overheerst worden. 

 Een tweede rode draad die door het boek loopt is dat de positie van het 

Parlement alleen kan worden begrepen als in het achterhoofd wordt gehouden 

dat het niet één, maar meerdere volkeren vertegenwoordigt. Daarom is steeds 

niet alleen de vraag relevant wat de verhouding is tussen ‘het volk’ en zijn 

vertegenwoordiging, maar ook de vraag wat de verhouding is tussen het ‘geheel’ 

(bijvoorbeeld de EU) en de ‘delen’ (bijvoorbeeld haar lidstaten en/of volkeren). 

In (con)federaties kan de vertegenwoordigende positie van het ‘centrale’ 

parlement alleen dan worden geduid als helder is wat de relatie is tussen het 

centrale volk (als dat er is), de verschillende deelvolkeren en de verschillende 

overheden. Dit gaat ook op voor het Europees Parlement: om zijn 

vertegenwoordigende positie te kunnen duiden, wordt niet alleen zijn relatie met 

andere Europese organen en met zijn electoraat onderzocht, maar ook de relatie 

tussen de EU en haar lidstaten en de relatie tussen de verschillende onderdelen 

van zijn electoraat. Als er geen Europees volk bestaat is immers niet alleen van 

belang wat het dan vertegenwoordigt (bijvoorbeeld de burgers of de volkeren), 

evenzeer is van belang wat die burgers of volkeren van elkaar zijn (vormen zij 

bijvoorbeeld een politieke gemeenschap?).  

 Het boek valt uiteen in een rechtsvergelijkend deel en een conceptueel-

theoretisch deel. Deel I bestudeert de constitutionele positie van 
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achtereenvolgens het Europees Parlement, de Duitse Bondsdag en het 

Amerikaanse Congres vanuit een historische, een ‘verticale’ of (con)federale en 

een ‘horizontale’ of democratie-invalshoek. De historische invalshoek is 

ingegeven door de gedachte dat constitutionele systemen vaak eerst te begrijpen 

zijn als hun geschiedenis begrepen wordt. De tweede, ‘verticale’ lijn van 

beschrijving gaat voor ieder constitutioneel systeem na wat de constitutionele 

verhouding tussen het ‘geheel’ en zijn ‘delen’ is. Daarbij worden niet alleen de 

federale organisatiewijze van het systeem en de verdeling van bevoegdheden 

tussen het geheel en de delen besproken, maar ook (kort) de al dan niet 

omstreden ‘aard’ van de (con)federale unie. Vanuit de derde invalshoek wordt 

wat in het Duitse stelsel de Legitimationskette heet beschreven. Het gaat daarbij 

enerzijds om de verhouding tussen het volk en de volksvertegenwoordiging, en 

anderzijds om de positie van het parlement ten opzichte van andere 

staatsorganen. 

 De bestudering van het Europees Parlement in hoofdstuk 2 levert 

uiteindelijk vooral twee gedachten op. Ten eerste is de aard van de Europese 

Unie zeer omstreden. Enerzijds oordeelt het Europese Hof van Justitie namelijk 

al decennia dat het Unierecht uit autonome bron voortvloeit, het uit eigen hoofde 

gelding heeft in de rechtsordes van de lidstaten en het daarbinnen zelfs voorrang 

heeft, zonder dat het voor die gelding afhankelijk is van het nationale recht. 

Anderzijds meent onder meer het Duitse Bundesverfassungsgericht dat het 

Unierecht doorgaans weliswaar met voorrang toegepast kan worden, maar dat de 

grondslag in Duitsland daarvoor het Grundgesetz (GG) gelegen is. Deze 

onenigheid over de grondslag van de EU leidt tot tegengestelde oordelen over de 

juridische status van het Unierecht in sommige lidstaten. Zoals verderop in het 

onderzoek zal blijken is duidelijkheid over de grondslag van de EU voor een 

begrip van de positie van het Europees Parlement van groot belang. 

 Ten tweede valt op dat het Parlement nog altijd geen beslissende invloed op 

de beleidsagenda van de Unie heeft. Deels niet omdat het op belangrijke 

wetgevingsterreinen maar beperkte invloed heeft, maar vooral ook niet omdat 

Europese verkiezingen maar in zeer beperkte mate de politieke samenstelling 

van de Commissie beïnvloeden, terwijl de Commissie het vrijwel exclusieve 

recht van wetgevingsinitiatief heeft. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat 

het Parlement vooral reactieve bevoegdheden heeft en het namens een 

gemeenschap van Unievolkeren (slechts) inspraak heeft bij Europese 

besluitvorming.  

 Hoofdstukken 3 en 4 behandelen vervolgens de eigenlijke 

rechtsvergelijking, die bestaat uit de beschouwing van de Duitse Bondsdag en 

het Amerikaanse Congres. Hoofdstuk 3 laat vooral zien dat volkssoevereiniteit 

in de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) leidt tot een zeer centrale positie van de 

Bondsdag: de soevereiniteit van het Duitse volk vereist dat dat volk zichzelf 

middels representatie de wetten stelt. Dit heeft tenminste drie staatsrechtelijke 

consequenties. Ten eerste moet de Bondsdag beslissende invloed hebben op de 

samenstelling, de benoeming en het ontslag van de Bondsregering. Ten tweede 
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wordt de Bondsdag geacht zelf de wetten vast te stellen. En ten derde moeten de 

deelstaatvolkeren bij het opstellen van de deelstaatgrondwetten binnen de 

grenzen blijven die het federale recht daaraan stelt. Zelfregering door het volk 

betekent in de Duitse context kennelijk vooral zelfregering namens het gehele 

volk, terwijl volkeren van de Länder niet werkelijk soeverein zijn.  

 Natuurlijk valt tegen deze sterke dogmatiek ook wel wat in te brengen. 

Bijvoorbeeld dat de Bondsdag niet werkelijk zelf de wetten vaststelt, maar de 

Bondsraad en Bondsregering vaak beslissende invloed op die wetten hebben. 

Ook met deze en andere nuanceringen in het achterhoofd roept het Duitse 

staatsrecht evenwel het beeld op dat de staat fundamenteel op de beslissing van 

één Duitse volk berust, terwijl dat volk in en over de rechtsorde doorzetmacht 

heeft en de politieke agenda bepaalt.  

 Dergelijke conceptuele helderheid bestaat een stuk minder in de Verenigde 

Staten. Hoofdstuk 4 beschrijft onder meer de historische en actuele onenigheid 

in de rechtspraak en in de literatuur over de aard van de Amerikaanse unie. Met 

name de vraag of het Amerikaanse volk soeverein is of dat de deelstaatvolkeren 

dat zijn staat daarbij centraal. In het Amerikaanse debat worden hieraan 

verschillende interpretaties van constitutionele bepalingen over federalisme 

gekoppeld, zodat er over de constitutionele relatie tussen de staten en de 

federatie verschillend gedacht wordt.  

 De Amerikaanse onenigheid over soevereiniteit over de rechtsorde maakt 

het wel heel lastig om de positie van het Congres te bepalen. Dat ook op dit punt 

helderheid ontbreekt zou ermee te maken kunnen hebben dat de framers van de 

Constitutie maar met moeite een compromis konden sluiten over de 

vertegenwoordiging van grote en kleine staten door het Congres. Hoe dan ook 

lijkt de opvatting dominant te zijn dat de Senaat de staten of de volkeren 

vertegenwoordigt, terwijl het Huis van Afgevaardigden het gehele Amerikaanse 

volk vertegenwoordigt. Dit zou kunnen betekenen dat de soevereiniteit in de VS 

gedeeld is tussen het gehele Amerikaanse volk en de deelstaatvolkeren. 

Theorievorming over de consequenties van een dergelijke opvatting voor de 

verhouding tussen de soevereine volkeren en hun vertegenwoordiging lijkt in de 

VS evenwel te ontbreken, zodat deze notie meer vragen oproept dan ze 

beantwoordt.  

 De hoofdstukken over de BRD en de VS leveren drie basale modellen op 

voor het denken over de verhouding tussen een soeverein volk en zijn 

vertegenwoordiging in een (con)federaal systeem, die in deel II van het 

onderzoek uitgebreid uitgewerkt worden (zie hoofdstuk 6). Deel I levert hiertoe, 

naast basale modellen, relevante vragen en mogelijke antwoorden aan. Een 

eerste hoofdvraag is of het wel echt zo is dat soevereiniteit over de rechtsorde en 

soevereiniteit in de rechtsorde in dezelfde hand moeten vallen. Een tweede vraag 

is of het überhaupt mogelijk is dat het gehele volk soeverein is, terwijl de 

deelvolkeren dat ook zijn. En wat, als dat niet zo is, een bondsstaat anders is dan 

een statenbond of een ingewikkelde eenheidsstaat. Kan in een constitutioneel 

systeem zelfregering door het ‘gehele’ volk plaatsvinden naast zelfregering door 



SAMENVATTING 441 

 

 

de deelvolkeren? En zo ja, wat is dan de verhouding tussen hen? Op deze vragen 

zijn op het eerste oog nogal verschillende antwoorden te geven. Twee laatste 

vragen zijn ten slotte hoe belangrijk electorale gelijkheid moet worden geacht in 

een (con)federaal systeem, en in hoeverre een volk ‘doorzetmacht’ moet hebben 

om soeverein in de rechtsorde genoemd te kunnen worden. Beide hebben 

rechtstreeks betrekking op de verhouding tussen verschillende volkeren en het 

centrale parlement. Met dit alles in het achterhoofd eindigt deel I met een 

voorlopige duiding van de positie van het Europees Parlement. 

 Deel II van het onderzoek behandelt de opgeworpen vragen vanuit een 

conceptueel-theoretische invalshoek. Hoofdstuk 5 gaat daartoe op zoek naar een 

volkssoevereiniteitsconcept dat als uitgangspunt kan dienen. Specifiek is daarbij 

de vraag aan de orde in hoeverre een parlement in abstracto geacht moet worden 

te kunnen bijdragen aan de legitimatie van het overheidsgezag door het volk te 

vertegenwoordigen. Hoofdstuk 6 gaat vervolgens op zoek naar antwoorden op 

de vraag hoe meerdere volkeren zich tot elkaar en tot hun vertegenwoordiging 

verhouden binnen één constitutioneel model. Daartoe ontwikkelt het de drie 

genoemde (con)federalismemodellen uit. Het concluderende hoofdstuk 7 brengt 

alle onderdelen van het boek samen ter beantwoording van de onderzoeksvraag 

van het proefschrift. 

 Hoofdstuk 5 ziet zich geconfronteerd met het probleem dat er niet één 

volkssoevereiniteitsconcept bestaat en een ‘neutraal’ uitgangspunt in die zin 

onmogelijk is. Dat bleek ook al uit deel I van het onderzoek, waarin naar voren 

kwam dat het concept in de Duitse staatsrechtelijke context een andere betekenis 

krijgt dan in de Amerikaanse. Gepoogd is daarom de conceptuele 

ontwikkelingsgang van het concept na te gaan, waarbij met name aandacht is 

besteed aan auteurs die theoretisch en praktisch van invloed zijn geweest op de 

betekenis van volkssoevereiniteit voor het staatsrecht. Het doel van deze 

(re)constructie is niet in strikte zin te bepalen wat deze auteurs meenden, maar 

om een eigen, hedendaags volkssoevereiniteitsconcept te ontwikkelen, dat 

zoveel mogelijk kan bogen op de inzichten van gezaghebbende auteurs. Met 

theorievorming van recente auteurs in het achterhoofd wordt dat concept 

uiteindelijk in de conclusie van het hoofdstuk beschreven. Daarmee wordt ook 

een aantal van de vragen die deel I oproept beantwoord en worden gegeven 

antwoorden van nadere theoretische onderbouwing voorzien. 

 Als uitgangspunt van het concept worden de vrijheid en gelijkheid van 

mensen genomen. Noties als de natuurtoestand en het maatschappelijk verdrag 

dienen deze waarden in deze optiek zodanig te operationaliseren, dat het 

theoretisch mogelijk wordt te spreken van zelfregering van en door het volk. 

Daarbij wordt eenieder geacht in te stemmen met het geldende recht, zonder dat 

iedereen dat ook formeel gedaan heeft. Om dit mogelijk te maken blijkt enige 

relativering van zowel vrijheid als gelijkheid nodig te zijn. Vrijheid betekent in 

dit verband namelijk dat eenieder slechts gebonden is aan datgene waarmee hij 

zelf heeft ingestemd, terwijl gelijkheid meebrengt dat niemand een ander tot 

meer kan verplichten dan die ander hem. Het maatschappelijk verdrag en zijn 
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inhoud zijn daarom een voorondersteld compromis, dat eenieder evenveel 

invloed op de vaststelling van het recht geeft, terwijl de meerderheid bevoegd 

wordt gemaakt voor het geheel te beslissen. 

 De functie van het parlement is bij dit alles dat het het soevereine volk in 

staat stelt zichzelf te regeren. Om die reden bestaat er een noodzakelijke 

samenhang tussen soevereiniteit over de rechtsorde en soevereiniteit in de 

rechtsorde. Enerzijds moet een egalitair kiesstelsel leiden tot samenstelling van 

het parlement, anderzijds moet dat parlement doorzetmacht hebben ten aanzien 

van het overheidsbeleid. Representatie zorgt er hierbij noodzakelijkerwijs voor 

dat niet het volk zelf zijn wil vaststelt, maar dat dit de taak van 

volksvertegenwoordigers is. Daaraan kan niet ontkomen worden aangezien niet 

de vele losse individuen soeverein zijn, maar de gemeenschap die zij tezamen 

vormen dat is. Het parlement heeft de functie de gemeenschap tot spreken te 

brengen, gebaseerd op een vertrouwensrelatie met de burgers.  

 Heel kort gezegd eist volkssoevereiniteit in de rechtsorde dus een keten van 

volk, verkiezing en vertegenwoordiging die op hoofdlijnen het overheidsbeleid 

bepaalt, omdat anders niet volgehouden kan worden dat een volk zichzelf 

regeert (en dus soeverein is). De functie van het constituerend moment (het 

moment waarop ‘We, the People’ uitgesproken wordt) is het daarbij aan te 

wijzen welk volk er soeverein over de rechtsorde is, en de rechtsorde van een 

grondslag voorziet. Het is dit volk dat niet alleen soeverein in de rechtsorde 

moet zijn, maar dat ook permanent over de rechtsorde blijft.  

 Met dit in het achterhoofd ziet hoofdstuk 6 zich geplaatst voor de vraag hoe 

verschillende volkeren in één constitutioneel syteem doorzetmacht kunnen 

hebben. Is het eigenlijk wel mogelijk meerdere soevereine volkeren 

tegelijkertijd één overheid te laten legitimeren? Teneinde deze vraag te 

beantwoorden wordt een met hoofdstuk 5 vergelijkbare aanpak gekozen. Omdat 

daarbij echter al snel blijkt dat er al honderden jaren debatten bestaan over deze 

vraag, worden uiteindelijk drie modellen ontwikkeld die zich uit die debatten 

laten kristalliseren. Die drie modellen krijgen respectievelijk de naam (unitaire) 

bondsstaat, statenbond en bond (of Bund). Het probleem dat de modellen alle het 

hoofd pogen te bieden is hoe het centrum van een (con)federatie soeverein kan 

zijn, terwijl de delen dat ook zijn. Daarmee moet de vraag beantwoord kunnen 

worden hoe één (con)federaal parlement het overheidsgezag kan legitimeren, als 

het verschillende volkeren vertegenwoordigt.  

 Het antwoord dat door het bondsstaatmodel gegeven wordt is grofweg 

hetzelfde antwoord als de huidige BRD geeft, namelijk dat slechts het gehele 

volk soeverein is. Nationale verkiezingen zijn daarin vormgegeven op basis van 

one person, one vote, terwijl de deelstaatvolkeren hooguit inspraak in federaal 

beleid hebben. 

 Voor het confederale model ontwikkelt het hoofdstuk een ‘gedeelde-

representatieconstructie’. Daarin kiest ieder volk zijn eigen contingent van het 

centrale parlement en is het aan de aldus samengestelde transnationale 

volksvertegenwoordiging tegelijkertijd recht te doen aan alle ‘algemene 
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belangen’ van de verschillende volkeren. Beargumenteerd wordt dat dit 

mogelijk is zolang van geen van de deelnemende volkeren cruciale offers 

gevergd worden en er procedures zijn die dit verzekeren. De grondslag van een 

statenbond is in die situatie namelijk de steeds weer blijkende wil tot 

samenwerking, waarbij een gezamenlijk resultaat belangrijker wordt gevonden 

dan de specifieke eigen wensen. Uittreding is hierbij steeds mogelijk, maar is 

onwaarschijnlijk vanwege de overheersende wens tot samenwerking. 

 De Bund, tot slot, is een model waarin zowel het gehele volk als de 

deelvolkeren tegelijkertijd soeverein lijken te zijn. Dit blijkt mogelijk te zijn 

zolang de door het gehele volk uitgevaardigde ‘centrale’ constitutie inhoudelijk 

afgestemd wordt met de door de volkeren van de delen uitgevaardigde 

constituties van de delen. Beide kunnen in die situatie immers beweren geheel 

soeverein het eigen recht te hebben vastgesteld. Toch betoogt hoofdstuk 6 

uiteindelijk dat dit model voor een democratie ongeschikt is. Het 

beargumenteert dat het onmogelijk is een kiesstelsel te ontwerpen voor de 

samenstelling van het centrale parlement, dat tegelijkertijd recht doet aan de 

beweerde soevereiniteit van zowel het gehele volk als die van de delen, terwijl 

dit wel vereist is. In een Bund kan de soevereiniteit in de rechtsorde, met andere 

woorden, niet geloofwaardig vormgegeven worden. 

 Hoofdstuk 7 brengt de in de eerdere hoofdstukken opgedane kennis samen 

en beantwoordt de gestelde onderzoeksvraag mede in het licht van de huidige 

literatuur. Het beargumenteert daarbij stap voor stap dat veel moderne inzichten 

over de Europese Unie sterk lijken op inzichten van de drie ontwikkelde 

(con)federalismemodellen. Zo vertoont de door het Europese Hof van Justitie 

ontwikkelde ‘leer van de autonome rechtsorde’ sterke gelijkenissen met het 

unitair-federale (bondsstatelijke) model. Ook het door Ingolf Pernice 

ontwikkelde ‘multilevel constitutionalisme’ past heel goed in deze manier van 

denken over de EU. De rechtspraak van het Duitse Bundesverfassungsgericht, 
die hier ‘democratiedoctrine’ wordt genoemd, lijkt sterk op het confederale 

model, terwijl het door schrijvers als Miguél Poiares Maduro ontwikkelde 

‘constitutioneel pluralisme’ sterk leunt op het Bund-model.  

 Met de conclusies die hoofdstuk 6 aan de verschillende modellen verbindt 

wordt ook duidelijk dat niet alle even geschikt zijn om de huidige legitimerende 

positie van het Europees Parlement te kunnen duiden. Totdat een soeverein 

Europees volk zich vestigt is het bondsstatelijke model bijvoorbeeld ongeschikt. 

Beargumenteerd wordt weergegeven waarom dat ook geldt voor huidige 

Europese doctrines die erop lijken. Met dezelfde benadering wordt 

geconcludeerd dat het Bund-model de soevereiniteit over de EU wellicht kan 

duiden, maar zeker niet de soevereiniteit in de EU. Bijvoorbeeld niet omdat het 

onmogelijk is een Europees kiesstelsel te ontwerpen dat alle Unieburgers een 

gelijk stemgewicht geeft, zonder kleine lidstaten als Malta en Cyprus te 

marginaliseren. Het kiesstelsel voor het EP laat daarmee al snel duidelijk zien 

wie er soeverein in de rechtsorde wordt geacht. Vooralsnog zijn dat de 

verschillende volkeren. 
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 Het meest geschikte model om de legitimerende rol van het Europees 

Parlement te duiden is het confederale model. Het sluit aan bij de nog altijd 

bestaande soevereiniteit van de volkeren van de lidstaten en bij het kiesstelsel 

voor het Parlement. Ook het element dat voor dit model de grootste uitdaging 

vormt, de meerderheidsbesluitvorming door het EP, kan uiteindelijk goed het 

hoofd worden geboden. Geconcludeerd wordt daarmee dat eenzijdige uittreding 

uit de EU zeker mogelijk is. Maar ook dat dit zeer onwaarschijnlijk is omdat de 

Unie nu juist berust op de steeds weer blijkende wens tot loyale samenwerking, 

die van groter belang wordt geacht dan de eigen wensen. De moeilijk taak van 

het Parlement is het hierbij tegelijkertijd recht te doen aan de algemene belangen 

van de inmiddels achtentwintig volkeren van de lidstaten, zonder van één van 

hen cruciale offers te vragen. Dat is zeker mogelijk, maar wordt in een Unie die 

steeds intensiever samenwerkt wel steeds moeilijker. Aanbevolen wordt daarom 

onder meer de invoering van een ‘alarmbelprocedure’ in het Parlement, die 

individuele contingenten in staat zou stellen formeel aan te geven dat zij menen 

dat de eigen wezenlijke belangen op het spel staan.  

 Nadere positiefrechtelijke consequenties van de getrokken conclusies 

worden overzien in de epiloog van het boek, aangezien die de onderzoeksvraag 

enigszins voorbijgaan. In de kern valt hierbij meteen op dat de Europese 

verkiezingen uiteindelijk niet bepalend zijn voor het beleid van de Europese 

Unie. Vooral niet omdat zij maar zeer bescheiden van invloed zijn op de 

samenstelling van de Commissie, en omdat het Parlement nog altijd niet op alle 

wetgevingsterreinen van de EU dwingende medezeggenschap heeft.  

 Een ander hoofdpunt dat opvalt is dat het Parlement misschien wel teveel 

een Europees Parlement is. Fracties zijn bijvoorbeeld verplicht transnationaal 

samengesteld, terwijl de aanbevolen alarmbelprocedure in geen velden of wegen 

te bekennen is. Zeker in een steeds intensievere Europese Unie bestaat daarmee 

het risico dat kleine volkeren ondergesneeuwd worden door de grotere en hun 

cruciale belangen op het spel komen te staan. Dat zou jammer zijn omdat 

daarmee ook de minimumvoorwaarden waaronder het Parlement geacht kan 

worden het Unierecht te legitimeren onder druk zouden komen te staan. 

 

 



 

Summary 

 

The European Parliament as a transnational parliament  
A study into popular sovereignty, (con)federalism and European 

 representation of people(s) 

 

This dissertation examines who or what the European Parliament (EP) 

represents or should represent from a comparative law and a theoretical point of 

view. This research question is partly prompted by the notion that there is still 

not a European people, while the Parliament is increasingly attributed powers, 

and this trend is democratically motivated. Apparently, the European Union 

(EU) is more democratic when the EP has more influence on European policy 

and on the Commission. But why is this the case? In the name of whom is the 

Union democratically legitimised by the Parliament? Does it matter to this end 

whether it represents one people, several peoples or ‘the citizens’? And how 

credible are claims like these when they are meticulously studied? This PhD-

thesis aims to closely examine to what extent the European Parliament can play 

a democratic role in the EU, what this role theoretically looks like, and who the 

EP represents while doing this. To this end it develops three theoretical models 

which can help understand the nature of the European Union. Two of these are 

also able to explain the constitutional and representative position of the 

European Parliament. 

 The main delimitation of this research is that popular sovereignty is taken as 

a starting point. Not because it would be the only democratic concept, or even 

because it would without a doubt be the best democratic concept. It is taken as a 

starting point because it is most widely applied by the Member States of the EU 

and because it has good political-historical credentials. For instance, the 

American and French Revolution were to a large extent inspired by popular 

sovereignty, while in many Member States ‘democracy’ is equivalent to popular 

sovereignty. In other words, popular sovereignty has not only been the dominant 

democratic concept in the past centuries; it still is today. That it is also quite 

relevant to the European Union is shown by the case-law of the German 

Bundesverfassungsgericht, which is based on the concept and represents one of 

the dominant theories on the legitimacy of the European Union. 

 The main research question of the dissertation is: To what extent does the 

European Parliament, according to the concept of popular sovereignty, 
contribute to the democratic legitimation of the law of the European Union? In 

answering this question a distinction has consistently been made between 

sovereignty over the legal order and sovereignty in the legal order. The first 

notion describes the position that a sovereign people, theoretically ‘like God’ 

has over the legal order. Usually this position is expressed in preambles that 

stipulate that the constitution is legally based on the will of the people. This 
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PhD-thesis analyses which (meta-legal) ‘competences’ are derived from this 

position. For example, one can think of secession. In the course of the research, 

sovereignty over the legal order is found to be most relevant to the ‘vertical’ or 

(con)federal relations of a constitutional system. On the other hand, sovereignty 

in the legal order is taken to mean to ‘self-government’ of a people. This is 

mainly about the extent to which the people is able to influence or set public 

policy through elected officials. 

 The distinction between sovereignty over the legal order and sovereignty in 

the legal order is not only a useful analytical tool. A central argument of this 

dissertation is that gradually the thesis is developed that parliamentary 

influencing of law and public policy can only be understood as democratic (from 

the point of view of popular sovereignty) if sovereignty over the legal order and 

sovereignty in the legal order go hand in hand. While democracy basically 

means self-government of and by the people, the analysis of this dissertation is 

that a parliament can only democratically legitimate public authority if it 

represents the people that is at the basis of the legal order. Of course, the idea is 

not forgotten that ‘the people’ as such is a theoretical construct: ‘here and now’ 

there are only individuals and not a people. However, chapter 5 develops the 

idea that ‘the people’ is a useful and maybe even necessary presumption, which 

can be used to determine in whose name public authority is exercised. This can 

explain why a majority can legitimately bind a minority, without this being 

autocratic. 

 A second central argument of the book is that the position of the parliament 

can only be understood if account is taken of the fact it represents not one, but 

several peoples. That is why throughout the book, not only the question of what 

the relation between ‘the people’ and its representative is is relevant, but also the 

question of what the relations between the ‘whole’ (for instance the EU) and its 

‘parts’ are (for instance the Member States and/or the peoples). In 

confederations, the representative position of the ‘central’ parliament can only 

be elaborated if it is clear what the relation is between the central people (if such 

exists), the different peoples and the different governments. This also holds true 

for the European Parliament: in order to explain its representative position, not 

only its relation to the other European organs is analysed, but also the relation 

between the EU and its Member States, and that between the different 

component parts of its electorate. For if no European people exists, what it 

represents (for instance the citizens or the peoples) is not the only relevant 

question; what these citizens or peoples are to each other (for instance, do they 

constitute a political community?) is as least as important relevant. 

 The book is divided into two parts: a comparative law part and a conceptual-

theoretical part. Part I analyses the constitutional position of the European 

Parliament, the German Bundestag (federal diet) and the U.S. Congress from a 

historical, a ‘vertical’ or (con)federal, and a ‘horizontal’ or democratic 

perspective. The historical approach is chosen because constitutional systems 

can often only be really understood once their history is understood. The second, 
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‘vertical’ line of description of each chapter analyses the relation between the 

‘whole’ and the ‘parts’ of the applicable constitutional system. Not only is the 

federal organization of a system described, but also the sometimes controversial 

‘nature’ of the (con)federal union. The third line of description discusses what 

Germans call the Legitimationskette (legitimacy chain). This includes both the 

relation between a people and its representatives and the position of the 

parliament in its relation to other constitutional organs. 

 The analysis of the European Parliament in chapter 2 mainly reveals two 

things. Firstly, the nature of the European Union is very controversial. On the 

one hand, it is settled case law of European Court of Justice that European 

Union law flows from an autonomous legal source, is directly applicable in the 

legal orders of the Member States and even has primacy over national law, 

without being dependent on national law for its validity. On the other hand, it is 

settled case law of the German Bundesverfassungsgericht that the primacy of 

European Union law is based on the German Grundgesetz (Basic Law; GG). 

This disagreement about the constitutional basis of the EU in some Member 

States leads to opposing judgments on the legal status of European Union law. 

As will become clear in this dissertation, clarity on the constitutional basis of the 

EU is very important to understanding the position of the European Parliament. 

 Secondly it is striking that even today the Parliament still does not have 

decisive influence on the policy agenda of the EU. Partly this is because it only 

has limited influence on important fields of legislation, but mainly because 

European elections only marginally decide the political composition of the 

Commission, while the Commission has an almost exclusive right of legislative 

initiative. The image that emerges from this it that the European Parliament 

mainly has reactive competences and (only) influences European policy in the 

name of a community of peoples of the Union. 

 Chapters 3 and 4 contain the ‘actual’ comparative law part, which consists 

of the analysis of the German Bundesrat and the U.S. Congress. Chapter 3 

particularly shows that popular sovereignty in the Federal Republic of Germany 

(FRG) leads to a very central position of the Bundestag: the sovereignty of the 

German people requires the people to (indirectly) adopt the laws itself. This has 

at least three constitutional consequences. Firstly, the Bundestag must have 

decisive influence on the composition, appointment and dismissal of the Federal 

Government. Secondly, the Bundestag adopt the laws itself. And thirdly, when 

adopting constitutions for themselves, the peoples of the states (Länder) must 

remain within the limits set by federal law. Self-government by the people in the 

German context ultimately apparently means self-government on behalf of the 

whole (German) people, while the peoples of the Länder are not really 

sovereign. 

 Of course, this strong dogmatism is not entirely convincing as such. For 

example, the Bundestag does not really adopt the laws itself. The Bundesrat 

(federal council) and the federal government often have decisive influence on 

those laws. However, even with these and other nuances in mind, German 
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constitutional law paints a picture of the State fundamentally resting on the 

decision of one German people, which is both sovereign over and in the legal 

order and which determines the political agenda. 

 American constitutional law in not as conceptually clear. Amongst other 

things, chapter 4 describes the historical and current disagreement on the nature 

of the American federal Union in case law and in the literature. In particular, the 

question of whether the American people is sovereign or peoples of the States 

are sovereign is central to this disagreement. In the American debate, different 

interpretations of constitutional provisions on federalism are based on the 

disagreement about the nature of the Union, which in turn leads to different 

views on the relation between the States and the federation. 

 The American disagreement on sovereignty over the legal order makes it 

very difficult to determine the position of the Congress. The lack of clarity on 

this point could be caused by the difficulty the framers of the U.S. Constitution 

had in reaching a compromise on the representation of larger and smaller States 

by Congress. In any case, the view seems to be dominant that the Senate 

represents the States or the peoples, while the House of Representatives 

represents the entire American people. This could mean that sovereignty is 

shared in the U.S. between the ‘whole’ American people and the peoples of the 

States. However, this notion raised more questions than it answers, as in-depth 

theories on the consequences of such a division of sovereignty seem to be 

lacking. 

 The chapters on the FRG and the U.S. provide three basic models for 

thinking about the relationship between a sovereign people and its representation 

in a (con) federal system. These are developed into analytical models in part II 

of the dissertation (see chapter 6 ). For this purpose, in addition to basic models, 

part I raises relevant questions and provides possible answers. A first principal 

question is whether sovereignty over the legal order and sovereignty in the legal 

order must really have the same subject. A second question is whether it is even 

possible for a ‘whole’ people to be sovereign, while the peoples of the ‘parts’ 

are sovereign as well.  

 If this is not the case, how is a federal state different form a confederation or 

a complex unitary state? Can a constitutional system provide for self-

government of the ‘whole’ people and self-government of the peoples of the 

‘parts’ at the same time? If it can, what then is the relation between them? At 

first sight, various answers can be given to these questions. Two final questions 

are how important electoral equality must be considered to be in a (con)federal 

system, and to what extent the people must have final authority to be sovereign 

in the legal order. Both are directly relevant to the relation between several 

peoples and the ‘central’ parliament. With all this in mind, part I ends with a 

preliminary analysis of the position of the European Parliament. 

 Part II of the study deals with the issues raised from a conceptual-theoretical 

perspective. Chapter 5 searches for a concept of popular sovereignty that can be 

used as a basis. Here the question is specifically relevant to what extent a 
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parliament can in abstracto be considered to contribute to the legitimation of 

public authority by representing the people. Chapter 6 looks for answers to the 

question of how several peoples relate to each other and to their parliament 

within one constitutional model. To this end, it develops the three models 

(con)federalism in-depth which were mentioned earlier. The concluding chapter 

7 brings together all parts of the book in order to answer the research question of 

the PhD-thesis. 

 Chapter 5 faces the problem that there is not only one concept of popular 

sovereignty, which means a ‘neutral’ concept in this sense is impossible. This 

was also revealed by part I of the study, which showed that the concept in the 

German constitutional context is given a rather different meaning than in the 

context of the American constitution. For this reason, an attempt has been made 

to trace the conceptual development of popular sovereignty. While doing this, 

specific attention has been paid to authors who particularly have had much 

theoretical and practical influence on the meaning of the concept in 

constitutional development law. The purpose of this (re)construction is not so 

much to determine what these authors actually thought, but to develop a 

contemporary concept of popular sovereignty that is based as much as possible 

on the theories of these influential authors. Bearing in mind the theories of 

recent authors, this concept is ultimately described in the conclusion of the 

chapter. In doing this, several questions which were raised by part I are 

answered and provided with more detailed theoretical underpinnings. 

 As a starting point of the concept the freedom and equality of all individuals 

is taken. In this view, notions such as the state of nature and the social contract 

serve to operationalize this these values to such an extent that it is theoretically 

possible to speak of self-government of the people by the people. To this end, 

every individual is supposed to have consented to the laws, without formally 

having done so. To make this possible, freedom and equality should be taken to 

be relative values. For freedom means that every individual is only bound by the 

laws he consents to, while equality means that no individual can place more 

obligations on another than the other can on him. Therefore, the social contract 

and its contents are a presupposed compromise, which give all persons equal 

influence on the adoption of laws, while a majority is attributed the competence 

to decide on behalf of the collective. 

  In this context, the function of the parliament is that it enables the sovereign 

people to govern itself. For that reason, there is a necessary connection between 

sovereignty over the legal order and sovereignty in the legal order. On the one 

hand elections for the parliament must be based on the rule: one person, one 

vote. On the other hand the parliament must have decisive influence on public 

policy. In this context representation means that the people does not adopt the 

laws itself, as this is the task of its representatives. This is necessarily the case, 

as not the individuals are sovereign, but the community the constitute together 

is. It falls to the parliament to enable the people to speak, based on a relationship 

of trust with the citizens. 
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 Thus, very briefly summarised, popular sovereignty assumes a legitimacy 

chain between people, election and representation, which determines general 

public policy, because otherwise it cannot be held that a people governs itself 

(and is therefore sovereign in the legal order). In relation to this, the significance 

of the constitutive moment (the moment when ‘We, the People’ is established) is 

that it decides which people is sovereign over the legal order, and that it 

provides a constitutional basis to the legal order. It is this specific people that is 

not only sovereign in the legal order, but also permanently remains sovereign 

over the legal order. 

 Bearing all of this in mind, chapter 6 faces the question of how several 

peoples can all have decisive influence on public policy at the same time within 

one constitutional system. Is it even possible for several peoples to legitimize 

one government simultaneously? To answer this question, an approach similar 

to chapter 5 is chosen. However, as this approach reveals that there have been 

debates on this question for hundreds of years, the chapter does not develop one 

concept but three theoretical models instead. These three models are given the 

names unitary federation, confederation and Bund (or federation) respectively. 

The problem that all three models try to overcome is how the ‘centre’ of a 

(con)federation can be sovereign while the ‘parts’ are sovereign as well. 

Together these models are to provide the answer to the question of how one 

(con)federal parliament can legitimate public authority, while representing 

several peoples. 

 The answer the unitary federal model provides is basically the same answer 

given by the contemporary FRG, which is that only the ‘whole’ people is 

sovereign. National elections are based on the rule ’one person, one vote’, while 

the people of the Länder do not determine, but influence federal policy at best. 

 For the confederal model, the chapter develops the ‘construct of shared 

representation’. This allows every people to elect its own contingent of the 

central parliament, while it is the task of the central, transnational parliament as 

such to do justice to all the ‘general interests’ of the several peoples. The chapter 

argues that this is possible as long as no crucial sacrifices are asked of the 

participating people, while there should be procedures in place ensuring this. 

Thus, the basis of a confederation is the time and again shown will to cooperate, 

a joint result being considered to be more important than the ‘own’ specific 

wishes. Secession from the confederation is always possible, but is considered to 

be unlikely, because of the great importance the several peoples attach to 

cooperation. 

 Finally, the Bund is a model in which both the ‘whole’ people and the 

peoples of the parts appear to be sovereign at the same time. This turns out to be 

possible when the content of the constitution that is adopted by the ‘whole’ 

people is coordinated with the content of the constitutions that are adopted by 

the peoples of the parts. In this situation, both can indeed claim to have adopted 

their own constitution in complete freedom. However, ultimately chapter 6 

argues that this model is not suitable for a democracy. It argues that it is 



SUMMARY 451 

 

 

impossible to design an electoral system for the central parliament, that at the 

same time does justice to the sovereignty of the whole people and to the 

sovereignty of the peoples of the parts, while this is required for the model to be 

credible. In other words, sovereignty in the legal order cannot be credibly 

operationalised in a Bund.  
 Chapter 7 brings together all the insights gained in the previous chapters and 

answers the research question central to this PhD-thesis, taking account of 

current literature. Step by step, it argues that many current insights about the 

European Union closely resemble the three developed (con)federalism models. 

For one, the case law of the European Court of Justice which could be called the 

‘doctrine of the autonomous legal order’ is very similar to the unitary-federal 

(federal state) model. Multilevel constitutionalism, as developed by Ingolf 

Pernice, also fits this way of thinking about the EU. The case law of the German 

Bundesverfassungsgericht, which is called the ‘democracy doctrine’, is very 

similar to the confederal model, while ‘constitutional pluralism’, as developed 

by such writers as Miguél Poiares Maduro relies heavily on the Bund model. 

 The conclusions chapter 6 connects to different models show that not all 

models can be equally suited to explain the current legitimation position of the 

European Parliament. For instance, until a sovereign European people emerges, 

the federal state model cannot be credibly used. Chapter 7 elaborates on why the 

same goes for doctrines that resemble this model. Using the same approach, it is 

concluded that the Bund model can perhaps explain who is sovereign over the 

European Union (and can thereby explain the nature of the EU), but is incapable 

of explaining the sovereignty in the European Union. For instance, it is 

impossible to design a European electoral system that gives every citizen of the 

Union equal voting rights, without marginalising small Member States such as 

Malta and Cyprus. Thus, the electoral system of the EP indicates who is thought 

to be sovereign in the legal order. For now, the several peoples are. 

 The model that is best able to explain the legitimising role of the European 

Parliament is the confederal model. It corresponds to the continuing sovereignty 

of the peoples of the Member States and to the electoral system of the 

Parliament. It can even accommodate for the element that is most challenging to 

this model: majority voting by the EP. It is concluded that unilateral withdrawal 

from the EU is certainly possible. But also that is this is very unlikely, as the 

Union is based precisely on the time and again shown will to loyally cooperate, 

which, time and again, is considered to be more important than the own specific 

wishes of the several peoples. In this context it is the difficult task of the 

European Parliament to simultaneously do justice to the general interests of the 

now twenty-eight peoples of the Member States, without asking crucial 

sacrifices from one of them. This is certainly possible, but in a Union that 

cooperates ever more intensively, it is becoming increasingly difficult. 

Therefore, it is recommended that an ‘alarm bell procedure’ for the Parliament 

be introduced, that allows individual contingents to formally indicate that they 

believe their own vital interests are at stake.  
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 Other positive-law consequences of the conclusions that have been drawn 

are elaborated by the epilogue of the book, as these go beyond the research 

question. Most importantly, it is striking that European elections ultimately do 

not determine the policy of the European Union. Mainly because these elections 

only have a very modest influence on the composition of the Commission, and 

because the EP still does not have decisive influence on all fields of European 

legislation. 

 Another thing that stands out is that the Parliament might actually be too 

European. Its political groups must have a transnational composition, while the 

recommended alarm bell procedure is nowhere to be found. Particularly in a 

Union that cooperates ever more intensely, the risk exists that small Member 

States are overshadowed, which may mean that their vital interests may be put 

on the line. That would be unfortunate, as it would mean that the minimum 

conditions under which the Parliament can be thought to legitimise the European 

Union would be put under pressure. 
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