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Samenvatting (Summary in Dutch) 
 

In de constitutie van de Europese Unie spelen conventies een belangrijke rol.  Toch krijgen 

deze politieke regels over de uitoefening van juridische bevoegdheden in de literatuur niet de 

aandacht die zij verdienen. Een verklaring hiervoor is dat conventies als categorie vallen 

tussen de door de politieke wetenschappen bestudeerde praktijken enerzijds en het door de 

rechtsgeleerdheid onderzochte recht anderzijds. 

In deze studie is de rol van conventie in de constitutie van de Europese Unie 

onderzocht. Het doel is niet het opstellen van een lijst, maar het analyseren van de rol die 

conventie speelt bij het creëren van constitutionele structuur en bij constitutionele 

ontwikkeling. Hiertoe zijn een aantal noodzakelijke stappen gezet, gerelateerd aan de 

identificatie van conventies en hun betekenis. 

In de eerste hoofdstukken van dit boek ligt de nadruk op de identificatie van 

conventies en de fundamentele kwesties die hiermee verband houden. Één van deze kwesties 

is van methodologische aard. In hoofdstuk 2 is de aanpak die past bij de vraag naar de rol van 

conventie in de constitutie geïllustreerd met een toepassing op de belangrijkste 

wetgevingsprocedure in de Europese Unie (de ‘gewone wetgevingsprocedure’). Tegelijkertijd 

is de gekozen benadering geplaatst naast bestaande benaderingen in de politieke 

wetenschappen en de rechtsgeleerdheid teneinde de voordelen ervan aan te tonen. 

Een tweede kwestie betreft het opeisen van een plaats voor conventie in de analyse 

van de constitutie naast de genoemde categorieën praktijk en recht. Hoofdstuk 3 betoogt de 

noodzaak van de categorie conventie naast praktijk en gewoonterecht en toont deze noodzaak 

aan in een analyse van de praktijken en conventies die besluitvorming met gekwalificeerde 

meerderheid in de Raad omgeven. Hoofdstuk 4 maakt een onderscheid tussen geschreven 

conventie en juridisch bindende overeenkomsten en laat zien dat sommige Interinstitutionele 

Akkoorden gesloten tussen de instellingen van de Europese Unie het best kunnen worden 

begrepen als conventies. 

In hoofdstuk 5 verschuift de aandacht naar de fundamentele betekenis van conventie 

voor de vorming van constitutionele structuur en voor constitutionele ontwikkeling. De 

benoemingsprocedure van de Europese Commissie staat centraal, maar ook andere elementen 

worden gebruikt om deze betekenis te laten zien. Conventie kan gezien worden als een uiting 

van de autonomie en het primaat van de politieke constitutie ten opzichte van de juridische 

constitutie. Ook versterkt conventie, door een aantal bijzondere eigenschappen, het 

evolutionaire karakter van de constitutionalisering van de Europese Unie.  




