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A Composite European Constitution

I must clear up a misunderstanding. I am not going to talk about the European Constitution which was voted down in France and the Netherlands two
years ago. I have not been appointed to a chair in legal history. I want to talk
about constitutions which Europe does have at present. In particular I would
like to examine the hypothesis that Europe - as a whole made up of the European Union and the Member States - has a constitution which is composite in
character.
The components of this European constitution are numerous: obviously we
have to include the constitution of the organization entitled 'the EU', and which
itself is composed of what we refer to as 'pillars', the European Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), other
treaty regimes (we might think of the WTO, for instance), the constitutions of
the Member States, and sub-national constitutions.
The components I will deal with here are the constitution of the organization
entitled 'the EU', and the constitutions of the Member States. I will try to show
that it makes a difference whether we look at their mutual relations from the
perspective of a 'composite constitution' or - on the contrary - that of a 'multilevel' constitution, as many scholars do nowadays. Within the framework of this
lecture, this can only be done very briefly. I limit myself to three constitutional
topics:
the primacy of EC law (since EC law is the core of EU law) ;
protection of fundamental rights, and
the role of national parliaments.

But first I will explain what I mean by the concept of a 'composite constitution',
and how this differs from the idea of a 'multi-level' constitution.

I The 'composite European constitution'
I already mentioned in passing that the organization entitled
'the EU' already has a constitution. Even though the document entitled 'A
Constitution for Europe' has been rejected in referenda, the EU still has its own
constitution, just as it had before.' That is not so much because the European
Court of Justice (ECJ) has called the founding treaties the 'constitutional charter' of the Communities ever since the 197os;2 but because the EU - the organi1

The Reform Treaty which was concluded in October 2007 by the 27 Member States does not make any
difference to this, notwithstanding the declaration of the leaders of government at their meeting in
Brussels in June 2007, that after the ReformTreaty '(t]he Treaty on the EU and the Treaty on the Functioning of the Union will not have a constitutional character.' See Mandate for the JGC 2007, Brussels,
26 June 2007, u218/07, ANNEX, p. 3, paragraph 3.

2

EC) 23 April 1986, case 294/83, ECR 1986, 1339, Les Verts, para. 23; see also EC), Opinion 1/91, 14
December 1991, ECR 1991, I-6079.
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zation - has everything to make it the subject ofa constitution in the traditional
sense ofconstitutional law.
The EU exercises unilateral and binding public authority over citizens on
the basis ofa series oflegal-political documents and principles, which together
make the exercise ofthat authority possible, as wel! as regulating and limiting
that authority. It is binding public authority which is exercised, and ifnecessary
this is enforced by the use of the strong arm ofthe law, by means ofadministra
tive, financial or penal sanctions. It is unilateral public authority because - just
as with national governments - it involves decisions and acts which must be
implemented and obeyed even if one does not, as implementer or obedient citi
zen, need to agree with those decisions.
As to the nature of the powers it exercises, this public authority is in no
way different from the authority exercised by states.l The public authority of
the international organization entitled the EU is exercised on the basis of the
treaties, and it is regulated and limited by those treaties together with a number
ofsupplementary acts4 and principles (partly derived from constitutional prac
tice5 and the case law) - a sum of rules and principles which, according to their
nature and the nature of what it is they regulate, must be called a constitution.
The international organization entitled the EU therefore possesses a constitu
tion ofits own.
However, the European Union is more than that international organization,
with its headquarters in Brussels, Strasbourg and Luxembourg. The Union is
also made up ofthe Member States and their inhabitants, the citizens, all of
whom are governed by the European constitution. The centra! point of the argu
ment I develop here is that the European constitution is more than the constitu
tion of the organization entitled the EU; it also includes the constitutions ofthe
Member States.
3

It is different from a state because it does not claim to have the monopoly of violence, as is essential to
states. The strong arm of the law, used by the EU to enforce its decisions, is borrowed from the Member
States, who remain the owners of it - although they are gradually losing their freedom to decide whether
and how to use it, see e.g. ECJ13 September 2005, case C-176/03, and ECJ 23 October 2007, case
C-440/05.
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E.g. Decision and Act concerning the Election of the Representatives of the European Parliament
by Direct Universa! Suffrage of 20 September1976; inter-institutional agreements touching on the
constitutional relations between the institutions, such as the one which was at the basis of application
of transparency and access to documents in the EC; binding decisions like the 'Comitology' Decision,
1999/46&/EC; OJ L1&4/23 of17.7.1999; and non- binding politica] documents such as the Charter on the
Fundamental Rights of the European Union, which have begun playing a role even in the case law of the
ECJ.

5

Possibly the practice developing from the approval of the Barroso Commission, which gives the EP in
practice a veto for individual members of the Commission, though the EC Treaty only grants a veto
for the president and for the Commission collectively; for an analysis, see European Constitutional Law
Review, volume 1, nr. 2, various authors, 'The Barroso Drama: Reality for the EU Constitution', pp. 153-

225.

How does this view differ from other views of constitutions in Europe? Wh y
should we abandon thinking in terms of the 'multi-level' constitution?
A first observation is that for a long time the constitutional premise was
that the Member States had their own autonomous legal orders and their own
autonomous constitutions. Since the r96os, the legal order of the European
Communities, which existed alongside these, was said to be autonomous. Since
the end of the r98os, people have spoken more often of the EC's (later the EU's)
own autonomous constitution.
This was reflected in Dutch law faculties. Constitutional lawyers focused
on the constitutions of the Netherlands and other states; the colleagues in the
field of European law only looked at the EC (and later the EU), and justified their
isolationist approach with the idea of the EC/EU as an 'autonomous legal order'.
The study of national constitutions was alien to nearly all European law specialists, most of whom had a background in public international law and the law of
international organizations. For constitutional lawyers the reverse was equally
true. The description of institutions and organizational principles of the EC was
easily considered - in the words of Prakke, in his last edition of the Handboek

van. het Nederlandse Staatsrecht- a corpus alien.um.6 The EC/EU and the Member
States, each with their own constitution, were separate corpora.
This separateness of areas of the law was belied by developments in real life.
The national legal orders became more and more interwoven with the EU legal
order. Policy, administration and legislation were increasingly influenced, and
even determined, by decisions taken in the context of the EU. People spoke of
a 'fourth level of government'. More than a decade later, specialists in the areas
of politics, government and the law began to speak of a political order which
consisted of separate but interacting levels.
'Multilevel' talk came into fashion. It was totally phat cool to add the term
'govern.an.ce'. Millions of research subsidies were channelled to research into
'multilevel governance' in the Netherlands and elsewhere. Unavoidably, the term
'multilevel constuuiionausm' was to come into use.'

6

Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, 14th ed., 2001, p. V, concerning the chapter therein by J .L. De
Reede on the Netherlands in the European Union.
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First and most systematically by In golf Pernice, 'Multilevel constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution-making Revisited', in: Common Market Law Review, vol. 36 (1999), 4, 703750, later on further developed in a series of publications among which 'Multilevel Constitutionalism in
the European Union', in: European Law Review, vol. 27 (2002), 5, pp. 5n-529 (19). In French versions of
his work, Pernice used the more pertinent expression constitution composée. Nevertheless, at times his
federalist background is betrayed by his thinking in terms of a division of competence where separateness is the most decisive. Thus his analysis of Article 53 of the Charter on EU Fundamental Rights,
which concerns the issue of greater protection of individuals' rights as found in various legal sources of
Member States, treaty regimes and the EU, which he considers a false problem because in his view this
concerns separate fields of competence.

In fact, very important research has been based on premise of a political
and legal order consisting of various levels. Nevertheless, there are at least two
fundamental shortcomings to thinking in terms of a 'multilevel' order.
A first objection is inherent in any thinking in terms of 'levels': these imply
by definition the existence of 'higher' and 'lower' levels, super-ordination and
subordination, superiority and inferiority. Thinking in terms of 'levels' thus
involves inescapably the concept of hierarchy. And we lawyers tend to think of
hierarchies in terms of a top-down system.8 However, as I shall try to make plau-

sible, with regard to the European constitution this is not always an adequate
reflection of reality, neither in fact nor in law.
A second objection is that even if the dynamics between the 'levels' are
emphasized - the higher level influences the lower one and the lower one tries
to influence the higher one - the implicit point of departure is that these are
separate levels. The idea of autonomy of the different levels is still - though
again often implicitly - at the basis of this approach.
In contrast to this, I propose the approach of a composite constitution.
The idea of a composite constitution suggests that in many respects the relation between the EU and the national constitutions should not be viewed as a
conglomerate of autonomous, more or less detached systems, which relate to
each other as different 'levels'.
If one tries to see the relations between the EU and national constitutions
as one composite whole, the vital point is then not that of claimed autonomy of
the components, but precisely the recognition of a relative heteronomv. The one
part cannot function without the other, and the various components keep one
another in balance within the constitution of the totality which includes those of
the component parts.
What we have is a composite constitution, whose component parts mutually assume one another's existence, both de facto and de iure. The relationship between the EU and national constitutions should, hence, be viewed as
a mutually assumed relationship. To use a rather simple simile: it is just like
two-component glue; if you have too much of one of the components, then the
substance loses its adhesive force, and it won't stick. The whole thing comes
apart. In this approach to constitutional reality, there is less room for thinking
in terms of hierarchy.
This brings us to a first illustration of the specific consequences to be
attached to the notion of a composite constitution: the primacy of EC law.

8

Interestingly, since political scientists after decades of relative neglect - theorists of international relations apart - have become interested in the European Union they have mainly shown interest in the
'bottom-up' aspects of Europeanization (how national competences have spread and spilled over into EU
competences) whereas the lawyers tend to emphasize how EU law affects national law, so take more of a
'top-down' approach.

6

II Primacy
The doctrine of primacy concerns the nature of the mutual
relations between the EU and the national legal orders. In contrast with the situation in most other Member States, the text-books on national constitutional law
in the Netherlands have since the 1980s nearly all seemed to assume that EC
law is hierarchically superior to national law of whatever nature, and that that
is the end of the story.? Moreover, unlike the situation in other Member States,
national constitutional lawyers in the Netherlands even go so far as asserting that EC law needs no basis in the national constitution, nor has one:'? its
supremacy seems so self-evident, that it is difficult not to think in hierarchical
terms.
How should we imagine a non-hierarchical relation between EC law and
national law? Is it at all possible to conceive of EC law's primacy in a non-hierarchical manner? And how would primacy, precedence and supremacy of EC/EU
law need to be understood then?
The treaties establishing the European Communities did not say much about
the relationship between EC law and national law, and still do not. However, as
soon as we are confronted with conflicting decisions or conflicting norms, this
relationship becomes critical: as soon as an EC act or norm is in conflict with a
national act or norm, the question arises which of the two should be applied: the
European one or the national one?
The case law of the Court of Justice of the EC answers this by saying that EC
law takes precedence, at least if it is directly effective EC law."

9

We notice that only the editions of the Handboek van het Nederlandse Staatsrecht as of the rath edition
(p. 547, footnote 17), subsequent to a similar remark in previous editions by A.M. Donner (one of the
architects of the doctrine of the direct effect and primacy of EC law over national law as president and
judge of the EC)), have held that from the perspective of national constitutional law, one might question
this.

10

They base this somewhat eccentric view, which seems to be held also by the Criminal Law Chamber
of the Hoge Raad (the Dutch Supreme Court, see HR

2

November

2005),

on EC) Van Gend en Loos and

Costa/ENEL, which is obviously impossible, since the EC) has no power to interpret national constitutions nor did it do so in these cases.
11

In the literature on EC law, a great confusion has arisen concerning the term 'primacy of EC law'.
Combined with the various notions ofprecedence', 'priority', 'supremacy', and 'direct effect' the meaning of the words varies with the authors. The confusion is increased by considering any effect which
EC law might have in the national legal context as a sign of the 'primacy' of EC law, as in the case of
'consistent interpretation' of national law in light of EC or EU law. This example is most surprising, as
the technique of 'consistent interpretation' was particularly developed in the context of international law
in systems in which this is not part of the national legal order. National law was then interpreted in light
of the relevant parts of public international law - especially treaties - which was not incorporated into
the national legal order. For our purposes we speak of precedence and priority only in cases in which

7

Based on this case law, authors have developed the doctrine of the primacy
of EC law, and some authors have even constructed it as vesting the 'supremacy'
of EC law. A rule of precedence or priority in case of a conflict has thus become

a doctrine about hierarchy, a hierarchy of norms, and about the hierarchy of
the legal and political systems of which they form part. In the doctrine of the
'supremacy' of EC law, the norms of the EU (at least those of EC law) are 'higher'
than the norms of the Member States; and ultimately the European Union is
'superior' to the Member States, which are subordinate to the Union.
The use of this construction in legal doctrine was a result of the way the
ECJ initially argued for the precedence of EC law over conflicting national law."
Very briefly, this amounted to saying that the Member States had restricted
their sovereignty by transferring competences to the EC. As soon as these
competences were exercised by the EC, they therefore took precedence over
and above acts and norms of national law. After all, the Member States have
limited their sovereign powers, suprema potestas, in favour of the EC. The EC
can thus be understood to have become invested with that transferred suprema
potestas. Hence, it enjoys supremacy, and therefore demands precedence over
any conflicting law. Precedence must be given to what is 'superior', and what is
'inferior' is subordinate to that.
This view is hard to reconcile with the viewpoint of a composite European
constitution. Taking the notion of a composite constitution as our starting point,
we must subject the prevailing view to two academic questions: first we need to
ask if it is a necessary notion; and second we need to ask ourselves whether it is
adequate, that is to say whether it matches the present constitutional and legal
situation in Europe.
a. Is the hierarchical approach necessary?

Of course, there needs to be a solution if two conflicting norms claim to
apply to one and the same case. Without a conflict rule, this is not possible.
Pluralism is attractive, but we should not - and cannot - resort to that too
easily. Conflicts really do occur, and we cannot simply argue them out of existence.
To use a metaphor: the relation between the EU and the Member States is
not a two-level junction - or if we would take the human rights treaties such
as the ECHR and sub-national constitutions into account a spaghetti junction
- whereby the EU road always crosses over the national road which is going in
another direction, without ever joining it. If we had a multi-level junction then
the various levels would really and truly be separate and logically there could not
be a conflict. A rule of precedence would not even be necessary. The paths of the
EU constitution and the national constitutions would not cross, but would be
definitively separate.
a conflict of norms has been established, so not to situations of 'consistent interpretation' of which the
purpose is primarily to avoid any conflict.
12

EC) 5 February 1963, case 26/62, Van Gend

8

ti_

Loos; EC) 16 June 1964, case 6/64, Costa/ENEL.

In reality, however, we are faced with a landscape in which the two roads
regularly intersect at the same level. And in order to prevent collisions we need
to establish a rule of priority. We need a rule of precedence precisely because

national and European norms and acts can conflict - they meet each other on
the same level.
In this context there is indeed a lot to be said in favour of granting precedence to the European norms and acts as a general rule. But such precedence
can be justified in a much more pragmatic manner than by using the notion of
hierarchy. That could be, for instance, on the basis of the need for the greatest
possible consistency and useful effect: if a norm is established at the European
level which is intended to apply in all Member States and their legal orders,
then unnecessary inconsistency between the legal orders of the Member States
may be prevented most easily by giving the European norm precedence above
conflicting national norms; it cannot have been the intention of creating a rule
in the context of the EU with a view to its application in national legal orders if
it can be deprived of its useful effect by Member States unilaterally and for no
good reason. There are sufficient footholds in the case law of the ECJ for this
type of justification of a rule of precedence. 13
In such an approach EC law has priority over conflicting national law
not because the EU is supposed to be a 'superior' political order to which the
national orders order are 'subordinate', but simply in order to prevent conflicts.
We must conclude that we can manage to recognize a rule of precedence
perfectly well without hierarchical assumptions. And, as I argue, such an
approach matches the constitutional reality in Europe better.
b. Is the hierarchical point of view adequate?
The hierarchical view is not an adequate description or explanation of constitutional reality: neither in relation to the constitution of the EU in the narrow
sense, nor in relation to the constitutions of the Member States.
Most Member States' constitutions - possibly with the exception of that of
the Netherlands - do not recognize a hierarchically understood primacy of the
European Union, at least not unconditionally, and at least not a primacy which
takes precedence as a matter of supremacy over all national law.
In most Member States, the precedence of EU acts over national constitutions
is not (or at least not unconditionally) recognized. The precedence of European
acts above ordinary legal rules of a lower rank than the national constitution is
usually recognized, but precedence is not recognized if application of the EC
or EU act (or norm) would lead to conflict with a national constitutional norm.
Some national constitutional courts seem by now prepared to make a distinction within the totality of national constitutional norms between certain less
essential norms of constitutional law, and constitutional norms which are of
fundamental importance: the fundamental national constitutional rules and
13 A locus classicus is EC) 13 February 1969, case 14/68, ECR 1991,1, Walt Wilhelm.

9

principles form an obstacle to precedence of European acts and norms which do
not respect them; less fundamental rules apparently do not.

This type of distinction is made for instance in Germany and Italy; also the
French Conseil Constitutionnel has recently determined that only when an EC act
infringes rules and principles which are inherent in the 'constitutional identity'
of France, may the EC act be declared in conflict with the French Constitution. '4
This point of view is easy to explain. The constitutions of the Member States
enabled accession to the Union, and access of EC/EU law into the national legal
order. In the vast majority of Member States - at least those within continental Europe which take their basis in the ideas of the French Revolution - the
national constitution claims to be the ultimate source of state law, i.e. the ultimate legitimation for the exercise of public authority over citizens. Without the
national constitutions EC/EU law would not have any effect; without them there
would be no EU membership and without the Member States there would be no
EU. It is certain that total and unconditional precedence of EC law over national
constitutional law does not exist in the constitutional reality of Europe.
In a certain sense, that has been recognized in the EU Treaty itself ever since
the r99os. Article 6 of this Treaty speaks of the principles of liberty, democracy,
respect for human rights and fundamental freedoms, and the rule oflaw, which
are common to the Member States, and on which the Union is founded. Serious infringements of these principles by a Member State can lead to measures
against that Member State (Article 7 EU Treaty). Article 6 of the EU Treaty goes
even further, and speaks not just respecting the principles which are common
to the Member States, but also respecting the national identity of the Member
States by the Union - that is, that which differentiates the Member States from
'4

CC Décision no 2006-540 DC (27 July 2006): '17. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de
l'article 88-1 de la Constitution: "La République participe aux Communautés européennes et à l'Union
européenne, constituées d'Ëtats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées.
d'exercer en com mun certaines de leurs compétences »; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une
directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle; 18. Considérant qu'il appartient
par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article Gr de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller
au respect de cette exigence; que, toutefois. le controle qu'il exerce à eet effet est sou mis à une double
limite; 19. Considérant, en premier lieu, que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre
d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti; 20. Considérant, en second lieu, que, devant statuer avant la promulgation de la loi
dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour
de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l'article 234 du traité
instituant la Communauté européenne; qu'il ne saurait en conséquence déclarer non conforme à
l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer; qu'en tout état de cause, il revient aux autorités juridictionnelles
nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel'.
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one another. And this national identity is legally determined by the identity of
the national constitution.'s
We may assume that these provisions only have significance if European
acts which do not respect these fundamental values do not take precedence over

national rules and acts which express that national identity and the common
values of the democratic rule of law. 16
In this way, respect for the constitutional identity of the Member States is
part of the European constitution, in such a way that the EU institutions must
also take this into account. This is not merely saying that the EU must stop at
the threshold of the national constitutional domain; it is not about controlling
boundaries between the two 'levels'. The contribution of the national constitutions is much more constructive. It means active respect for the norms which
are found elsewhere, outside the international organization called the EU, and in
the constitutions of the Member States which together make up the EU.
In the recent case law of the European Court of Justice we find an increased
sensitivity for the meaning of national constitutional identities of Member
States, although the Court does not go so far as to say explicitly that Article 6 of
the EU Treaty poses a limitation to the applicability and precedence of EC law. '7
Obviously, it not up to the ECJ unilaterally to decide what belongs to the constitutional identity of a particular Member State. But once, as the result of what
some metaphorically call a 'dialogue' of courts, it has emerged that a certain rule
or principle belongs to that identity, the sensitivity of the ECJ for this identity
is a sign of the comprehensiveness of a constitutional order in which both the
constitutions of the Member States and that of the European Union (in a narrow
'5 Article I-5 of the Constitutional Treaty read: '1. The Union shall respect the equality of Member States

before the constitution as well as their national identities, inherent in their fundamental structures,
political and constitutional, inclusive of regional and local self-government.' The Reform Treaty inserts
a new Article Ja (2) into the EU Treaty, with the same content, but in the context of a provision on vertical division of competence.
16

On 8 February 2007 the Conseil d'Etat, no 287110, Société Arce/or At/antique et Lorraine, confirmed that
's'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l'effectivité du
respect de la disposition ou du principe constitutionnel [Français] invoqué, il revient au juge adrninistratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées'. If French
constitutional rules and principles are not part of EU law, the national court must let these prevail over
European law.

'7

EC) 14 October 2004, case C-36/02, Omega Spie/hallen- und Automatenaufstelhmgs-GmbH, in which
the Court is sensitive to special constitutional status and meaning of human dignity in the German
constitutional order; EC), case C-145/04, 12 September 2006, Spain v. UK, paras. 63 and 79. in which
significance is attributed to the constitutional tradition of the UK on the basis of which so-called
qualified commonwealth citizens could acquire the right to vote for the European Parliament; EC) 6
September 2006, case C-88/03, Portugal, Spain and UK v. Commission (Azores), paras. 67-68, in which
constitutional autonomy of the outermost regions of a Member State is considered to be decisive for the
conformity of certain forms of tax differentiation with EC law.
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sense) have their own place and role to play. It is also evidence of the extent to
which they are mutually dependent, thus contributing to the coherence of that
overarching constitutional order.
The constructive role which national constitutions have, not only within this
overarching, composite constitutional order, but also within the EU constitution in the narrow sense, I will illustrate by reference to the second topic of this
speech, fundamental rights protection in the context of the EU.

III Fundamental rights
The constitutional history of the protection of fundamental
rights of citizens by the Court of Justice of the EC has been marked by the
struggle to protect the autonomy of the EC legal order vis-à-vis the constitutional
order of the Member States. This turned out to be an untenable approach - and,
I would argue, it still is an untenable approach. A strict separation of autonomous levels or areas is an inadequate manner of approaching constitutional
reality.
Originally, the treaties establishing the ECSC, the EEC and the EU did not
contain classic civil and political rights such as freedom of expression, religion,
association, et cetera. Even the oldest economic right, freedom of property was
recognized in the treaty by the skin of its teeth; such fundamental rights as the
right to life, marriage, privacy and human dignity which are given different
form and content in the various Member States, have certainly found no place to
this very day.
As a result, the Court of Justice adopted the line, in its case law of the late
1950s and early 1960s, that the fundamental rights on which citizens (or undertakings) may rely are only part of national law, and therefore do not form part of
the standards against which the ECJ may judge European acts."
The core of this reasoning was ultimately the autonomy of the European
legal order; this made it impossible for the Court to take account of national law,
and thus also of national fundamental rights.
18

EC) 4 February 1959, case 1/58, Friedrich Stork

Il(

Cie v. High Authority ECSC:' .. under Article 31 [ESCE)

the Court is only required to ensure that in the interpretation and application of the Treaty, and of
rules laid down for implementation thereof, the law is observed. It is not normally required to rule on
provisions of national law. Consequently, the High Authority is not empowered to examine a ground of
complaint which maintains that, when it adopted its decision, it infringed principles of German constitutional law (in particular Articles

2

and

the liberty of the person, while Article

12

12

of the Basic Law)); Article

2

of the Grundgesetz protects

protects the free choice and exercise of a profession. See also

EC) 15 July 1960, joined cases 36, 37, 38/59 and 40/59, Präsident Ruhrkolen-Verkaufsgesellschaft GmbH,
Geitling Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft GmbH, Mausegatt Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft GmbH and /.
Nold KG v. High Authority ECSC: 'It is not for the Court, whose function is to judge the legality of decisions adopted by the High Authority[ ... ) to ensure that rules of internal law, even constitutional rules,
enforced in one or other of the Member States are respected.'
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This would not have been so important if the European Communities had
only concerned relations between the Member States themselves, affecting
individuals only indirectly - the EC as an ordinary international organization, of
which there are so many.
But that same ECJ which did not wish to consider fundamental constitutional rights as a part of the European constitution, had stated in its judgments
about the primacy of EC law that citizens themselves had direct obligations and
rights under EC law. The European Community was not an organization of just
the institutions and the Member States, but was a community oflaw comprised
of governments and individuals.
However, whereas the legal community of the authorities and the citizens
within the Member States was primarily regulated by the fundamental rights
of citizens which the authorities had to respect, the Court did not protect
citizens in their fundamental rights against the acts of the European institutions. National law is not European law. Fundamental rights were something
for national authorities and not for European authorities. The implication
seemed to be that European law went uber alles, even above fundamental rights

which national constitutions such as that of Germany had branded as unalterable constitutional provisions after the tragedies which national-socialism had
brought over Germany and Europe. This was the state of affairs at the end of the
1960s.
It took a small revolution on the part of the national courts against the
primacy of EC law to get the ECJ to abandon its old line of reasoning. Only
when a German court making a preliminary reference - the Verwaltungsgericht
of Stuttgart (in Stauder) and later that of Frankfurt-am-Main (in Internationale
Handelsgesellschaft) - declared in advance that it would not apply a certain EC
act if the ECJ retained its earlier approach, thus threatening to undermine the
uniform application and primacy of EC law, did the ECJ change course.
Even then, the ECJ did its best to emphasize the autonomy of the EC legal
order. It stated in Internationale Handelsgesellschaft that
'the validity of a Community measure or its effect within a Member State cannot
be affected by allegations that it runs counter to either fundamental rights as formulated by the Constitution of that state or the principles of a national constitutional
structure.'
(So, exactly the opposite of what we now find in Article 6 of the EU Treaty.)
The ECJ gave the following reason:
'the law stemming from the Treaty, an independent source of law, cannot because
of its very nature be overridden by rules of national law, however framed, without
being deprived of its character as Community law and without the legal basis of the
Community itself being called in question. 09
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ECJ 17 December 1970. case u/70. Internationale Handelsgesellschaft GmbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle
für Getreide und Futtermittel, ECR 1970, u25.
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Fundamental rights calling the autonomy of European law into question
- heretical! The dogma of autonomy was seemingly still more important than
the idea of constitutionalism which was at the basis of the protection of the
fundamental rights of citizens against public authorities.
But only seemingly so. For the Court in this very same judgment left orthodoxy on Community autonomy for what it was, and did exactly the same as it
had done just before in Stauder. It turned to what for all intents and purposes

constitutes heteronomy in substantive terms. The technique employed by the
Court in order to pilot fundamental rights into the EC legal order was one
whereby the category of 'principles common to the legal systems of the Member
States' - which was already to be found in the EC Treaty= - was transposed
to the constitutional level: the ECJ would henceforth respect the fundamental
rights flowing from the common constitutional traditions of the Member States
(and found in the human rights treaties to which the Member States are party).
This technique of transposition cannot hide the fact that the content of the
fundamental rights is heteronomous - the content of these rights is derived
from the nationally protected fundamental rights, and they are dependent on
these. If a certain civil right does not belong to the common constitutional tradition (and is not enshrined in a human rights treaty to which the Member States
are a party), it does not exist in the EU context either. If the constitutional traditions change, then European legal protection also changes.
As examples of such changes in fundamental rights, one may think for
instance of treatment of transsexuals, same-sex marriages, and the issue of
security and combating terrorism as limiting certain fundamental rights, and so
on.
We can trace correlations between such developments outside the EU legal
and political order and the case law of the ECJ, correlations in which the latter
follows the heteronomous source of fundamental rights protection being the
European Convention on Human Rights as authoritatively interpreted in the
evolving case law of the European Court of Human Rights in Strasbourg. When
it was not so clear that privacy in the sense of the inviolability of the home as
protected by Article 8 ECHR also extends to business premises, the ECJ in
Luxembourg assumed that it did not. But as soon as the Court in Strasbourg
judged that privacy may also extend to certain business premises, the Court in
Luxembourg changed course in its own case law. In short, the ECJ follows (and
has to follow) what is determined elsewhere, outside the autonomous sphere of
the EC legal order.
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Article 288 (previously 215), second paragraph, EC: In the case of non-contractual liability, the Community shall, in accordance with the general principles common to the laws of the Member States, make good
any damage caused by its institutions or by its servants in the performance of their duties.

21

ECrtHR 16 December 1992, Niemietz v. Germany, Application no. 137w/88.

" EC) 22 October 2002, case C-94/00, ECR 2002, l-9on,Roquette Frères.
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In other words, without national fundamental rights - and without Member
States having undertaken obligations under certain human rights treaties there would be no fundamental rights for the EU and its institutions to respect.
The national constitutions are building blocks of the European constitution, not
only within the national legal orders, but also within other parts of the composite European constitutional order, in particular the EU order in the strict sense,
in such a fashion that the whole of the European constitutional order becomes
coherent.
The content of human rights norms within EU law is largely derived from
constitutional sources outside the EU sources in a strict sense: from the point of
view of content, protection of human rights by the EU institutions is heteronomous. There are two important developments which may change this: firstly,
the EU Charter of Fundamental Rights, which was proclaimed as a non-legally
binding instrument in the year 2000; and the proposal to make this Charter

legally binding for the EU institutions. J
Do these developments make the fundamental rights protected by the EU
institutions autonomous? This may be the case in some respects, but not so radically that all ties with the fundamental rights of the Member States (both those
deriving from their constitutional traditions and those from the human rights
treaties to which they are a party, in particular other human rights treaties than
the ECHR) are severed.
As regards the EU Charter of fundamental rights in 2000, we can say that,
with one or two exceptions (such as a provision on free movement), it derives
the fundamental rights it contains entirely from the fundamental rights of the
constitutions of the Member States and the treaties to which the Member States
(and not the EU) are party. Moreover, the Charter contains a subsidiarity clause
- as human rights treaties do - which posits that its clauses cannot restrict or
adversely affect the protection offered by existing fundamental rights treaties to
which Member States are a party and by the Member States' constitutions.
In other words, within the totality of the composite constitution, reference
continues to be made to essential constitutional norms from one component
part (the Member States) by another component part (the EU). A degree of
heteronomy is retained, at least in a genetic or genealogical sense, and also when
national fundamental rights provide a higher degree of protection.
If the Charter were to be included in the treaties, and become legally binding
- as the rejected constitutional treaty proposed - then at least formally the catalogue of fundamental rights would gain a more autonomous status. Materially,
the fundamental rights included therein remain for the largest part of heteronomous origin, that is: derived from sources outside the EU treaties themselves, as
we just said of the Charter.
2
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This proposal was contained in the defeated EU Constitution. Presently it has been agreed that the
Charter will acquire treaty status, and hence the same legal force as the EU Treaty, except that it is not
justiciable as regards Title IV Poland and the UK under Protocol No. 7 to the Reform Treaty.
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Apart from the catalogue of rights contained in the Charter, the rejected EU
constitutional treaty, however, still contained a crucial reference to the national
protection of fundamental rights offered by the Member States, while also the
European protection from the Council of Europe under the ECHR would have
continued to retain its significance. The Constitutional Treaty retained the
formula that the common constitutional traditions of the Member States as well
as the ECHR remain part of the law of the Union as general principles oflaw.2 4

Thus, next to its own catalogue of rights, that of the component EU constitution, these external sources of fundamental rights protection remain important.
Again, this is of particular significance in case of evolution and development
in fundamental rights protection in the Member States and the case law of the
European Court of Human Rights, in particular with regard to fundamental
rights which are not covered by the Charter. In this manner the coherence of the
totality of the composite constitutional order is guaranteed.
I come to a conclusion on the point of fundamental rights protection.
The history of fundamental rights protection in the case law of the ECJ
shows that retaining the claim that the EU legal and constitutional order is
autonomous, come what may, was bound to fail. Fundamental rights protection
would have been impossible, had we continued to think in terms of separate
autonomous levels. Ostensibly the claim of autonomy was retained; however,
in reality it was given up: the protection became largely heteronomous. Persisting unnecessarily in adhering to the autonomy of the EU constitutional order
was impossible to reconcile with the idea of protection of fundamental rights
inherent in modern constitutionalism, unless one were to hold that citizens do
not need to be protected against the exercise of public power by the EU or (more
commonly) by national authorities acting on the basis of EC and EU law. Far
from undermining or weakening EU law, the recourse to - in a sense - external
constitutional sources, has made the European Union stronger. Fundamental
rights protection has become part of the very identity of the EU. Without the
interplay of fundamental rights found in the constitutional traditions of the
Member States and the human rights treaties to which they are a party within
the context of EU law, European constitutionalism would be incoherent. This
can only be understood if we view these various constitutional contexts and
sources as parts of one, composite constitutional order.
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Article I-9 (3) EU Constitution: 'Fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional
traditions common to the Member States, shall constitute general principles of the Union's law.' It will
be retained by the Reform Treaty as Article 6 (3) of the revised EU Treaty .
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IV Parliaments
Finally, let us examine an institutional aspect of the composite
constitution paradigm: the role of national parliaments. I have spoken and written about this elsewhere in more detail, and will merely give a summary of my
findings.
From the point of view of the multi-level constitution, it is typical to think
in terms of an EU level, where we have a European Parliament which fulfils the
role of representative of the peoples of the Member States, while the national
parliaments fulfil their role at the national level. The European Parliament is
there to control and legitimize the European Commission, the national parliament is supposed to control the national representative in the Council.
In line with this, the democratic deficit is typically analysed as a result of
transfer of powers from one level to another, whereby the control which existed
at one level (the national level) does not exist in the same way at the other (the
European level). In the 'multi-level governance' studies, an attempt is made to
see how this shortcoming is (or can be) compensated by other mechanisms of
transparency and accountability.

Also the European institutions apparently think in terms of separate levels
when national parliaments are concerned. In the infamous White Paper on
Governance which the Commission issued a few years ago, national parliaments
were merely given the role of making the citizens enthusiastic for the European
cause. In the eyes of the Commission, when it came to the legitimacy of the EU,
national parliaments could be passed over. At national level, parliaments seek
compensation above all in the development of methods of national parliamentary scrutiny. But this happens largely within the context of the 'closed' system
of national constitutional relations. This is as much the case with a parliament
like the Dutch States General - to which I will limit myself in the following - as
with most other national parliaments.
As regards their information position, the States General allows itself to
be made dependent on the information on European affairs given to it by the
national government. Since the 1990s, scrutiny practically only concerns what
the government has pre-selected and filtered in very short notes which it sends
parliament about European legislative proposals, and only those proposals which
the government considers to be relevant policy dossiers.
Political accountability also functions exclusively within the national political
system, i.e. as ministerial responsibility understood in an exclusively national
constitutional sense. The minister or under-secretary of state is asked to account
for what he has done or failed to do as representative of the Netherlands in
the Council. It is left to the European Parliament to hold the Commission, the
Council and, where appropriate, the European Council to account.
The framework of analysis for the role of parliaments is essentially dualist: there are two sorts of power centre, one at European level and the other at
the level of the national parliaments. This is a 'multi-level' approach: two levels
which only indirectly influence one another - if they do so at all.
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While parliaments continue to operate within the prevailing multi-level
paradigm, mostly thinking and acting within a level which is separate from the
EU level, the executive has long overcome this approach, and thus in many cases
successfully avoids effective parliamentary oversight.
While parliaments have stayed put within their own neatly nationally fenced
off compartments, the executive has developed into a strongly interwoven,
complex administrative network. Key roles are played by individual ministers,
and of course many national civil servants, making trips to Brussels, in which
they can freely and directly discuss matters with their European counterparts,
sometimes with a clear mandate from their bureaucratie superiors, but often
with a vague mandate or none at all. And the European institutions themselves
remain far beyond the horizon of most national parliaments.
The notion of a composite constitution can bring a fresh look at things. If
national parliaments are part of a greater constitutional whole than the micro 
cosm of the national constitutional system, then the potential role of national
parliaments becomes considerably greater. From this point of view, there is no
reason for the national parliament to limit itself to what the government sends it
for examination. Accountability to parliament is considerably extended. If parlia
ment is part of a greater constitutional whole, then it can also approach other
institutions in that greater whole. This is very easily done; it does not require
constitutional amendments or treaty revision.
There is no reason why our national parliament should not actively seek
information from the Commission, also outside the stream of documents it
already receives along with all the other national parliaments, but which Dutch
members of parliament in practice do not seem to do much with. There is no
reason why either House of the Dutch parliament should address a minister
to ask what the position of the Commission is, as they <lid on the issue of the
conformity with EC law of Dutch legislation on integration measures for Turk
ish nationals, 25 or to ask the Commission's view on cannabis shops - the 'coffee
shops'.26 Why <lid Parliament not ask the Commission to give it further infor
mation directly? There is no reason for the national parliament not to do so, all
the more since the issues involved could sooner or later lead to infringement
proceedings against the Netherlands at the European Court ofJustice.
Also in terms of accountability much more is possible than is done at
present. Questions can be posed to the minister or state secretary not just
regarding his actions as representative of the Netherlands in the Council, but also
a question may be put asking him to explain why the Council adopted or failed to
adopt a certain act, and he may be asked to defend this in the national parlia
ment as representative of the Council - he is that too, after all, precisely when he
must account for what has been decided in his presence (or even his absence) in
Brussels.
25 E.g. Parliamentary documents, Tweede Kamer, 2005-2006, 30 308, nr. 63, p. 5; Handelingen EK
(Proceedings of the Upper Housej 19 December 2005, EK vol. 12, p. 602.
26 Parliamentary Documents, Tweede Kamer, 2005-2006, 30 300 VI, nr. 65, p. 14.
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There is no reason why the national parliament should restrict itself to holding its own national representatives to account. Why should only the French

Assemblée nationale enjoy the privilege of a real and lively debate with the
President of the European Commission?27 Why should the annual debate in the
Dutch Lower House on the 'State of the Union' not be the occasion, every few
years, to hold the European Institutions to account? It is all possible.
But for this to take place, national institutions should see themselves as part
of a greater constitutional whole, of which they constitute a part and in which
they have a role to play. And this whole is not merely two more or less separate
levels, but something much more polycentric. Sometimes, this already happens:
Mr Barroso appears in the French Parliament, and not just to make a pretty
speech, but to enter into a real debate;28 subsidiarity tests are already applied
even before a specific treaty mechanism has entered into force. 9 But it is not
common practice yet. People are too trapped in the idea that a parliament only
has a role within the enclosed national system - parliaments remain too much
locked into their own level of governance.
2
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This happened on 24 January 2006, when Barroso held a speech in the Assemblée nationale on the state
of the European Union and in a debate answered questions from spokesmen for each of the political
groups represented in the Assemblée; cf. Le Monde, 'M. Barroso s'explique <levant les députés français',
25 January 2006, p. 8. To get an impression of the very lively debate, which was an important news item
on French television, see the clip at <http://videos.tf1.fr/video/news/newsthemes/france/o .. 328o574,oo.
html>. For the full debate, see <www.assemblee-nationale.fr/international/barroso.asp>.
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On 8 February 2007, one month after this inaugural address was delivered, Barroso visited the Dutch
States General at the invitation of the speakers of both Houses. He delivered his speech not in one of
the official assembly halls, but in the old assembly room of the Lower House, which is in disuse for
all official purposes. Members of both Houses were present, and the programme also mentioned an
exchange of views of half an hour, presided over by the chairman of the Permanent Committee for
European Affairs of the Lower House. MPs apparently posed questions, as can be deduced from a videoclip on Barroso's website. The Upper House's website only gives a text of the speech of the Speaker of
that House on that occasion, but nothing on Barroso's speech nor about the topics discussed. Of the
meeting no minutes have been kept or published in the Parliamentary Documents. The explanation,
when inquired after, was that it was only 'an informal gathering'. The meeting in parliament was not
mentioned on the news on television, which did have a brief item on the press conference Barroso held
with the prime minister concerning the meeting of the two gentlemen.
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Whatever one may think of this instrument, which may be considerably less effective than expected,
while taking much time, effort and energy at the expense of other and more important forms of parliamentary scrutiny of European decision making.

VI Conclusion
I have attempted to demonstrate that the choice of point of view
to adopt when examining certain constitutional phenomena can make a difference. I have given three illustrations showing why we should abandon the practice of thinking in terms of a constitution which is made up of different 'levels'>
If a way of seeing things is indeed decisive, then in terms of scientific
method, one speaks of a paradigm. My argument so far comes down to the finding that in European constitutional law, we are dealing with a shift in paradigm
from a multi-level to a composite European constitution. The time has not
allowed me to investigate here whether what ostensibly presents itself as such is
truly a shift in paradigm. Nor has it been possible to explore the boundaries of
the proposed paradigm. This would require at least an inquiry into the question of competence and division of powers. That is needed in order to examine
not just who decides on this division of powers and the exercise of powers (the
Kompetenz-Kompetenz), but also in order to determine how far the composite
constitution can reach - what are the areas where constitutions are, or are not,
autonomous, and on what basis? Major questions concerning pluralism then
need to be dealt with more fully. And in that context there is the even bigger
question of the monopoly of violence: who possesses it, and who decides about
it? Is it possible to think of a 'monopoly of violence' in non-hierarchical, pluralist
or polycentric terms? The very notion of 'monopoly' seems to exclude this. So
the concept of a 'composite constitution' must have its limits.
Such further elaboration and exploration of boundaries will have to take
place some other time. The paradigm offered here is no more than a protoparadigm. But the idea is hard to ignore - for me at least. For a number of
issues, at least, it has a certain explanatory force, and seems capable of being
a source of new research questions, questions both of a general nature and in
particular areas of European constitutional law.
There is one more thing I must say. I began this lecture by saying that my
chair is not a chair oflegal history. And yet we cannot manage without historical perspective. We are talking about the constitutional regulation of a political
society, so about the regulation of power and the exercise of power. This is inherently a question of historical form and historical development.
Constitutions are not just about the more or less durable letter of the relevant
documents, but above all about how it is, or is not, put into practice. The
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Again, I am fully aware that much research within the 'multi-level' theorem stresses the relative interdependence and interaction between the 'levels' distinguished. I am aware that this interaction is analysed
both top-down and bottom-up, and is moreover not always presented as hierarchical. But this is precisely
why we should bid farewell to speaking and thinking in terms of 'levels'. It is calling a phenomenon by
the wrong name; Ingolf Pernice admits this when he uses in his French texts the far better term of une
constitution composée, which for all intents and purposes is equivalent to that of a 'composite' constitution.
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constitutional practice is as important as the words intended to regulate it. This
practice - even more than the letter of the documents - is always a historical
practice. It is not possible to study European constitutional law without a histori-

cal dimension.
Ways oflooking at things, approaches, paradigms with which we undertake
that study, themselves shift and alter over time. I have attempted a brief demonstration of this.
The chair of European constitutional law may not be a chair in legal history,
but we cannot manage without a careful study of historical developments.

Peroratio
Coming to the end of this inaugural lecture, it is usual to
express some words of thanks. It also seems to have become almost a tradition
to make some critical comments on the present state of academia. We could
elaborate on the strong points of our faculty - the sense of responsibility on the
part of the academic staff, a result of the decentralized model which was introduced with great success here in Utrecht in the 1980s; and then complain that
the present aim to centralize and impose unnecessary uniformity is one of the
greatest threats to the quality of academic teaching and research in this institution; we could complain about the systematic under-funding of teaching and
research - but I will not do so.
On the contrary, I will merely say what an honour it is to be able to work
in a faculty which has rightly been judged by the professors of the Dutch law
faculties to be the best in the country. The world outside has found out; but even
if it were to lose that insight, we know where to find the best law faculty in the
country.
I sincerely thank everyone who has contributed to my appointment as professor at this law faculty. First, my close colleagues, who have promoted this; in
addition, the European Commission, which agreed to support the chair of European Constitutional Law as a Jean Monnet Chair; also the international committee of academics who selected and nominated me for this support; and finally
also the dean and the University Board who confirmed the appointment.
I trust in further cooperation with the colleagues in the faculty, on the
continuation of the extremely pleasant cooperation with colleagues in the
department of constitutional and administrative law, and the colleagues I am so
fortunate to have found in the constitutional law group.
It is a privilege to work with the students I teach, and whose essays and
dissertations I may tutor; with the research students for whom we try to arrange
an ever better training; with the PhD students who have the no mean task of
writing a PhD thesis. The contact with all of you is a continuing source of inspiration.
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Dear, dear Alison, Emma, Sophie, Sam, Toby, Clara and Isabelle, thank you
for everything you mean for me - that is much more than fits and is fitting in an
inaugural lecture, because what you mean for me has - thank God - nothing to
do with my work.
Dixi

L.F.M. BESSELINK

Peroratie

Aan het einde gekomen van deze rede is het gebruikelijk een
paar dankwoorden uit te spreken. Ook lijkt het bijna gebruikelijk geworden om
enkele kritische woorden te spreken over de toestand van de academie op dit
moment.
We zouden kunnen uitweiden over de sterke kant van deze faculteit, die in
hoge mate gevolg is van het decentrale model dat men hier in de jaren '80 met
groot succes heeft ingevoerd; om vervolgens te klagen over centralisatie en nodeloze eenvormigheid als bedreiging van de kwaliteit van academisch onderwijs
en onderzoek aan deze instelling; we zouden kunnen klagen over de stelselmatige onderbekostiging van onderwijs en onderzoek - maar dat doe ik allemaal
niet.
Integendeel, ik wil alleen maar zeggen hoe groot de eer is te mogen werken
aan de faculteit die terecht door de hoogleraren van zusterfaculteiten beoordeeld
is als de beste in het land. Het wordt ook door de relevante buitenwereld dus
ingezien: we hebben de beste rechtenfaculteit in het land. En zelfs als de buitenwereld dat inzicht weer verliest, hetgeen niet uitgesloten is, dan weten we waar
we moeten zijn voor het beste op het gebied van de rechtsgeleerdheid.
Ik dank dan ook oprecht eenieder die heeft bijgedragen aan mijn benoeming
als hoogleraar aan deze, de beste rechtenfaculteit. Allereerst de naaste collega's
die dit hebben bevorderd; ook de Europese Commissie die de leerstoel Europees
constitutioneel recht als Jean Monnet leerstoel financieel heeft willen ondersteunen en de internationale commissie van wetenschappers die mij voor die
ondersteuning heeft geselecteerd en voorgedragen; en tenslotte ook de decaan
en het College van Bestuur die de benoeming z'n beslag hebben laten krijgen.
Ik vertrouw op uitbouw van de samenwerking met de collega's in de faculteit,
en op voortzetting van de zo plezierige samenwerking met de collega's van de
disciplinegroep staats- en bestuurrecht, en in het bijzonder met de collega's die
ik het geluk heb te hebben getroffen in de staatsrechtgroep.
Het is een voorrecht te werken met de studenten aan wie ik onderwijs geef,
wier werkstukken en scripties ik mag begeleiden; met de onderzoeksstudenten
voor wie we een steeds betere opleiding voor elkaar proberen te krijgen; en met
de promovendi die de niet geringe opgave hebben een proefschrift te schrijven.
Het contact met jullie is een onuitputtelijke bron van inspiratie.
Lieve, lieve Alison, Emma, Sophie, Sam, Toby, Clara en Isabelle: dank je voor
alles wat jullie voor me betekenen - dat is heel veel meer dan in een oratie past
en passend is. Want wát die betekenis is, dat heeft - goddank - niets met mijn
werk te maken.
Ik heb gezegd.

.c.cn
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Als een beschouwingswijze inderdaad beslissend is, zoals ik heb gesuggereerd, dan spreekt men in de wetenschapsleer wel van een 'paradigma'. Mijn
betoog tot zoverre komt erop neer dat men in het Europees constitutioneel recht
te maken heeft met een paradigma-verschuiving van een 'gelaagde' naar een
'samengestelde' Europese constitutie.
De tijd heeft niet toegelaten om uit te diepen of wat zich als zodanig
aandient, dat ook werkelijk is. Evenmin hebben we hier de grenzen van het
voorgestelde paradigma kunnen verkennen. Daarvoor zou het nodig zijn in te
gaan op de kwestie van competentie en bevoegdheidsverdeling; dit niet alleen
om te bezien wie beslist over deze verdeling en over de uitoefening daarvan (de
vraag naar de Kompetenz-Kompetenz), maar ook om vast te stellen hoever de
samengestelde constitutie eigenlijk reikt - wat zijn de gebieden waar constituties wel en niet autonoom zijn, en op basis waarvan? De grote vragen omtrent
pluralisme moeten dan meer principieel aan de orde komen. En in dat verband
is er ook de nog grotere vraag naar het geweldsmonopolie, wie dat bezit en wie
daarover beschikt. Valt daarover niet-hiërarchisch, pluralistisch en polycentrisch
te denken? De term monopolie lijkt het uit te sluiten; dus ook een concept als dat
van de 'samengestelde constitutie' moet grenzen hebben.
Een dergelijke grensverkenning en nadere uitwerking zal op een ander
moment moeten plaatsvinden. Het aangereikte paradigma is niet meer dan een
proto-paradigma. Maar de idee laat mij althans niet makkelijk los. Ten aanzien
van een aantal kwesties heeft zij verklarende kracht, en lijkt bron te kunnen zijn
van nieuwe onderzoeksvragen, vragen van algemene aard en op deelgebieden
van het Europees consitutioneel recht.
Eén ding, bijna een terzijde, wil ik nog kwijt. Ik zei aan het begin dat mijn
leerstoel geen leerstoel rechtsgeschiedenis is. En toch : de constitutionele regulering van een politieke gemeenschap, dus de regulering van macht en machtsuitoefening, is inherent een kwestie van historische vormgeving en historische
ontwikkeling.
Daar komt bij dat constituties niet alleen de min of meer beklijvende letter
van de relevante documenten is, maar vooral ook hoe die wel of niet gepraktiseerd wordt. De constitutionele praktijk is zo belangrijk als de letter die haar
wil regeren. Deze praktijk is in nog sterkere mate dan de letter een zich ontwikkelende historische praktijk. Zonder historische dimensie valt het Europees
constitutioneel recht dus niet te bestuderen.
Beschouwingswijzen, paradigmata waarmee we dat doen, ontwikkelen,
verschuiven en veranderen zelf met de tijd. Daarvan heb ik een beknopte proeve
willen geven. De leerstoel Europees constitutioneel recht is dan wel geen leerstoel rechtsgeschiedenis, maar zonder historische ontwikkelingen nauwkeurig
te bestuderen gaat het niet.
benoemt een fenomeen dan immers bij de verkeerde naam. lngolf Pernice, die zoals gezegd de term
'multilevel constitutionalism' als eerste systematisch gebruikte, was ook de eerste om toe te geven dat
dit eigenlijk een verkeerde benaming is. In zijn Franse teksten spreekt hij met de betere term over une
constitution composëe.
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zou het jaarlijkse Tweede Kamer debat dat gewijd wordt aan de 'Staat van de
Unie' niet eens in de zoveel jaar tevens een gelegenheid kunnen zijn om vertegenwoordigers van de Europese instellingen om verantwoording te vragen?
Het zou allemaal kunnen. Maar daarvoor is wel nodig dat men zich beschouwt
als onderdeel van een groter constitutioneel geheel waarin men een rol heeft
te spelen - een geheel dat niet slechts bestaat uit twee min of meer gescheiden
lagen, maar een meer polycentrisch geheel is. Soms doet men dat al: zoals
gezegd, Barroso verscheen al in het Franse parlement en niet alleen voor een
mooie speech maar om echt in debat te gaan:> subsidiariteitstoetsen worden al
toegepast nog voordat een specifiek verdragsrechtelijk mechanisme daarvoor in
werking is getreden.33 Maar vaak en op grote schaal gebeurt het nog niet. Te zeer
lijkt men soms nog gevangen in de idee dat een parlement alleen een rol heeft
binnen de beslotenheid van het eigen nationale stelsel alleen - parlementen
blijven teveel opgesloten binnen de eigen bestuurslaag. Ook hier wordt het tijd
het denken in termen van een 'gelaagde' constitutie te verlaten.

VI Conclusie
Ik kom tot een afronding. Ik heb gepoogd duidelijk te maken
dat het uit kan maken vanuit welke beschouwingswijze men bepaalde constitutionele fenomenen wil bezien. Ik heb daarbij drie illustraties gegeven van waarom
we af moeten van het denken in termen van een constitutie die uit 'lagen'
bestaat.>
l
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Een maand na deze oratie, op 8 februari

2007,

bezocht Barroso de Staten-Generaal, op uitnodiging van

de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer. Hij gaf zijn toespraak in de niet meer voor officiële gelegenheden gebruikte 'oude vergaderzaal' van de Tweede Kamer. Aanwezig waren leden van de Eerste en
Tweede Kamer, en op het programma stond ook een gedachtewisseling van een half uur onder leiding
van de voorzitter van Vaste (Tweede) Kamercommissie voor Europese Zaken. Deze stelden naar verluidt
ook vragen aan Barroso, zoals we kunnen opmaken uit een videoclip op de website van Barroso(!). Op
de website van de Eerst Kamer is slechts de rede van de voorzitter van de Eerste Kamer te vinden, maar
niets over wat Barroso vertelde en wat inhoud of voorwerp van discussie was. Van deze vergadering is
geen verslag opgenomen in de Handelingen der Staten-Generaal, omdat naar verluidt het een 'informele bijeenkomst' was. Het NOS Journaal maakte geen melding van Barroso's speech en de daarop
volgende gedachtewisseling, wel van de persconferentie na het gesprek dat Barroso op diezelfde dag had
met Balkenende.
JJ Wat men overigens van dit instrument moge vinden; het zou immers minder effectief kunnen blijken

dan verwacht, terwijl het de tijd en energie weghaalt bij andere, vaak belangrijker vormen van parlementaire controle op de Europese besluitvorming.
34

Ik ben me ervan bewust dat veel onderzoek binnen het 'multi-level' theorema juist de relatieve samenhang in plaats van de gescheidenheid van de interactie tussen de 'lagen' aantonen. Ik ben me tevens
ervan bewust dat de analyse van die interactie zowel top-down als bottom-up is en bovendien niet per
se hiërarchisch is. Maar juist daarom moeten moeten we afscheid nemen van het 'level' denken. Men
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groter constitutioneel geheel dan alleen de microcosmos van het nationale stelsel, dan wordt de potentiële rol van nationale parlementen aanmerkelijk uitgebreid en anders.
Dan is er geen enkele aanleiding om zich bij informatieverschaffing over
wat zich in de EU afspeelt, te beperken tot wat de regering bereid is aan informatie toe te spelen. Ook ten aanzien van verantwoording die door het nationale
parlement wordt gevraagd, doet zich dan een verruiming voor. Als het parlement onderdeel is van een groter constitutioneel geheel, dan kan hij ook andere
instituties die daarvan deel uitmaken, vanuit dat grotere geheel benaderen. Daar
is niet heel veel voor nodig, in elk geval geen grondwetswijzigingen en verdragswijzigingen.
Er is geen reden te bedenken waarom niet ook informatie zou worden
verzocht van de Commissie, ook buiten de stroom aan stukken die de griffie
van de Kamers al ontvangen en waar parlementsleden in de praktijk weinig mee
doen. Zo is er geen enkele reden waarom de Tweede Kamer bij de behandeling
van het dossier dat leidde tot de inburgeringswet, de minister vraagt naar wat de
opvatting van de Commissie is over de toelaatbaarheid van het opleggen van een
inburgeringseis op bepaalde groepen in Nederland gevestigde Turken;29 of naar
de opvatting van de Commissie over gedoogbeleid van coffee shops. 30 Waarom
won de Tweede Kamer niet zelf nadere inlichtingen in bij de Commissie ter
opheldering van het standpunt van de Commissie? Geen enkele reden om dit
na te laten, te meer nu deze kwesties vroeg of laat zouden kunnen leiden tot een
door de Commissie te initiëren inbreukprocedure bij het Hofvan Justitie EG.
Ook qua verantwoording kan er veel meer. Men hoeft de minister of staatssecretaris niet alleen verantwoording te vragen over wat hij heeft gedaan als Nederlandse vertegenwoordiger in de Raad; men kan hem ook vragen om uit te leggen
waarom de Raad een bepaald besluit wel of niet heeft genomen, en om dat in het
nationale parlement te verantwoorden als vertegenwoordiger van de Raad - want
dat is die minister of staatssecretaris toch ook, juist ook als hij verantwoording
aflegt over wat er in Brussel is gebeurd.
En waarom zou alleen de Franse Assemblée nationale het voorrecht mogen
genieten van een zeer levendig debat met de voorzitter van de Europese
Commissie" en zouden andere nationale parlementen dat niet kunnen? Waarom
29

E.g. Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 308, nr. 63, p. 5; Handelingen EK 19

december 2005, EK 12 12-602.
30 Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 300 VI, nr. 65, p. 14.
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Dit gebeurde op 24 januari 2006, toen hij in de Assemblée nationale een toespraak gaf over de staat
van de Europese Unie en in debat ging met de respectievelijke woordvoerders van elke in de Assemblée
vertegenwoordigde politieke groepering; zie Le Monde, 'M. Barroso s'explique devant les députés français', 25 januari 2006, p. 8. Voor een indruk van het zeer levendige debat dat als belangrijk nieuwsitem
op het journaal van de eerste Franse televisiezender figureerde, zie de betreffende clip op <http://videos.
tfr.fr/video/news/newsthemes/france/0,,3280574,00.html>. Voor een volledig verslag zie <www.assemblee-nationale.fr/international/barroso.asp>.
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Ook de Europese instellingen zelf geven blijk van een denken in termen
van gesloten lagen, als het over parlementen gaat. In het beruchte Witboek over
Governance dat de Commissie een paar jaar geleden uitbracht, kregen nationale parlementen alleen nog maar de rol toebedeeld om burgers enthousiast te
maken voor Europa. Nationale parlementen waren voor het overige in de ogen
van de Commissie kennelijk, en in meer dan één betekenis van het woord, een
gepasseerd station.
Op nationaal niveau zochten en zoeken parlementen de compensatie vooral
in de ontwikkeling van de eigen methodes van nationale parlementaire controle.
Maar ook dit gebeurt momenteel in hoge mate binnen de context van het gesloten nationale systeem.
Wat betreft de informatie over de Europese zaken, maakt het Nederlandse
parlement zich sterk afhankelijk van de informatie die de nationale regering
aan het parlement daarover wil verschaffen. Praktisch alleen wordt bediscussieerd wat de regering heeft voorgeselecteerd en uitgefilterd in de zogenaamde
fiches die zij aan het parlement stuurt. Deze fiches gaan over wat de regering
beschouwt als belangrijke Europese wetgevingsinitiatieven, en over wat de regering beschouwt als relevante beleidsdossiers.
Ook de politieke verantwoording functioneert uitsluitend binnen de kaders
van het nationale politieke stelsel. Men vraagt dan verantwoording van de
minister of staatssecretaris voor wat hij in de Raad heeft gedaan of nagelaten als
Nederlands vertegenwoordiger. Het is aan het Europees Parlement overgelaten
de Commissie verantwoording te laten afleggen en om de Raad, en in voorkomende gevallen van de Europese Raad, aan de tand te voelen.
De rol van parlementen is in essentie duaal: er zijn twee soorten machtscentra, het éne op EU niveau, nl. het Europees Parlement, en het andere op niveau
van de nationale parlementen. Het gaat allemaal om een 'gelaagde' benadering
bij uitstek: twee niveaus die elkaar, om het zo te zeggen, alleen zijdelings beïnvloeden - voor zover ze dat al doen.
Terwijl nationale parlementen nog denken vanuit de heersende optiek van
gescheiden lagen, is het bestuur dit stadium ver gepasseerd en onttrekt het zich
zich aldus aan effectieve parlementaire controle.
Terwijl de parlementen keurig in het eigen hok blijven, heeft de uitvoerende
macht die de parlementen hebben te controleren, zich intussen ontwikkeld tot
een sterk met de EU verweven, complex administratief netwerk. Sleutelrollen
zijn daarin niet alleen weggelegd voor vakministers en staatssecretarissen - ook
vele nationale ambtenaren maken afwisseling biedende uitstapjes naar Brussel,
waar zij vrijelijk en rechtstreeks met de Europese counterparts overleggen, soms
met een helder door een ambtelijk overste in Den Haag geformuleerd mandaat,
maar vaak met een vaag of zelfs geen mandaat. En de Europese instellingen zelf
blijven ver buiten het parlementaire blikveld.
De idee van een samengestelde constitutie kan hier een verruimende kijk
op de Europese zaak bieden. Als nationale parlementen deel uitmaken van een
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Handvest. En juist op die manier blijft de coherentie van het geheel gewaarborgd
- want het (te zeer) uiteenlopen van grondrechtenbescherming in het ene deel
van de samengestelde constitutionele orde in vergelijking met het andere, wordt
zo onmogelijk.
Ik rond het onderwerp grondrechtenbescherming af. De geschiedenis van
de grondrechtenbescherming in de jurisprudentie van het Hof van Justitie toont
aan dat het koste wat kost handhaven van de autonomie van de EU-rechtsorde,
eigenlijk gedoemd was te mislukken. Grondrechtenbescherming binnen de EU
in engere zin was onmogelijk zolang men bleef denken in gescheiden autonome lagen. In werkelijkheid heeft men deze benadering dan ook opgegeven
en is deze bescherming heteronoom. We zijn het stadium van een denken in
gescheiden lagen daarmee inmiddels voorbij. Dit heeft de Europese Unie eerder
versterkt dan verzwakt of ondermijnd. We moeten ons nog sterker uitdrukken:
het is een vast en onderscheidend onderdeel geworden van de communautaire
identiteit van de EU. Zonder het samenstel van grondrechten die gevonden
worden in de nationale constitutionele tradities en in de mensenrechtenverdragen waarbij de lidstaten partij zijn, zou het Europees constitutionalisme incoherent zijn. Dit kan alleen begrepen worden als we de verscheidene constitutionele
ordes en hun bronnen zien als onderdelen van één, samengestelde constitutionele orde.

IV Parlementen
Bezien we ten slotte als derde onderwerp een heel ander, namelijk institutioneel aspect van het paradigma van de 'samengestelde constitutie':
de rol van nationale parlementen. Ik heb het daar elders al eens meer uitvoerig
over gehad, en kan daarom samenvatten.
In de beschouwingswijze van de 'gelaagde' constitutie denkt men typisch in
termen van een EU-laag waar we een Europees Parlement hebben dat de functie
van volksvertegenwoordiging vervult, en daarnaast hebben op nationaal niveau
de nationale parlementen hun vertegenwoordigende rol te vervullen. Het Europees Parlement is er om de Europese Commissie te controleren en te legitimeren, het nationale parlement is er om de nationale regeringsvertegenwoordiger
in de Raad van de EU te controleren en te legitimeren.
Geheel in lijn hiermee wordt het democratisch tekort typisch geanalyseerd
als een gevolg van overdracht van bevoegdheid van het ene niveau naar het
andere, waarbij de controle die op het nationale niveau bestond niet op dezelfde
wijze bestaat op het Europese niveau. In de 'multi-level governance' studies beziet
men dan in hoeverre dat tekort op het EU niveau gecompenseerd wordt, of
gecompenseerd kan worden, door andere verantwoordingsmechanismes en door
meer transparantie (transparancy and accountability).
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Maken deze de grondrechtenbescherming door de EU niet autonoom? In
bepaald opzicht zal dat mogelijk het geval zijn, maar niet zo fundamenteel en
radicaal dat daarmee de wortels en binding aan grondrechten die de lidstaten in
hun rechtsordes in acht nemen, zowel die behoren tot de gemeenschappelijke
constitutionele tradities als die worden gevonden in de mensenrechtenverdragen
waarbij zij partij zijn, in het bijzonder andere verdragen dan het EVRM, doorgesneden is.
Wat betreft het Handvest: deze bevat een opsomming van grondrechten die
met een of twee uitzonderingen (zoals een bepaling over vrij verkeer) geheel
ontleend zijn aan de grondrechten van de constituties van de lidstaten en aan
de mensenrechtenverdragen waarbij de lidstaten (en niet de EU) partij zijn.
Daarnaast kent het Handvest, net als in mensenrechtenverdragen het geval is,
een subsidiariteitsclausule: het Handvest zegt zelf (in artikel 53) dat het geen
afbreuk doet aan de bescherming die nationale grondwetten en de verdragen
waarbij de lidstaten partij zijn aan burgers bieden.
Met andere woorden, binnen het geheel van de samengestelde constitutie
blijft ook het Grondrechtenhandvest vanuit één samenstellend deel (de EU)
refereren aan normen in andere samenstellende delen (de lidstaten en de
verdragsregimes waaraan zij zich hebben gebonden). Een vorm van heteronomie
blijft dus in elk geval in genetisch opzicht bestaan, alsmede wanneer nationale
grondrechten een betere bescherming bieden dan de EU-maatstaf kan.
Wat betreft de EU-Grondwet het volgende. Als deze het Handvest bindend
zou maken door het op te nemen in een verdragstekst, dan zou althans naar de
vorm de grondrechtencatalogus een meer autonome status bereiken, een eigen
EU grondrechtencatalogus zijn. Maar inhoudelijk blijven de daarin opgenomen
grondrechten grotendeels van heteronome oorsprong, namelijk ontleend aan
bronnen buiten de EU verdragen zelf. Hetzelfde dus als we zojuist over het
Grondrechtenhandvest meldden.
De verworpen EU Grondwet bleef echter naast en apart van deze grondrechtencatalogus nog steeds verwijzen naar de grondrechtenbescherming door
de lidstaten, en wel door te stellen dat de grondrechten die de constitutionele
tradities van de lidstaten gemeen hebben, alsmede de grondrechten van het
EVRM beginselen blijven van EU recht. 28 Naast de grondrechten van de eigen
deelconstitutie blijven, heteronoom, de grondrechten van de lidstaten dus van
betekenis. Dit is van belang indien zich wijzigingen voordoen in de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten op het punt van grondrechtenbescherming, of in de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens die niet gedekt worden door de grondrechtenbepalingen van het
28

Artikel l-9. derde lid, EU Grondwet: 'De grondrechten, zoals zij worden gewaarborgd door het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en zoals zij voortvloeien uit de constitutionele tradities die de lidstaten gemeen hebben, maken als algemene beginselen
deel uit van het recht van de Unie.' Deze bepaling blijft ook na het Hervormingsverdrag gehandhaafd
als artikel 6 lid 3 van het herziene EU Verdrag.
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Deze transponeringstechniek kan niet verhullen dat inhoudelijk de EU
grondrechten heteronoom zijn: ze bestaan inhoudelijk niet als zelfstandige
rechtsbron op EU-niveau, inhoudelijk worden ze geheel ontleend aan de
nationaal beschermde grondrechten. EU grondrechten zijn daardoor blijvend
afhankelijk van de nationale grondrechten. Behoort een grondrecht niet tot de
gemeenschappelijke traditie, dan bestaat het ook niet op EU-niveau. Zouden de
gemeenschappelijke constitutionele tradities zich wijzigen, dan wijzigt de Europese rechtsbescherming zich ook.
Zo'n wijziging kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een wijziging in opvattingen over bijvoorbeeld behandeling van transseksuelen, van gelijkgeslachtelijke
levensverbintenissen, opvattingen over beperking van privacy in het kader van
van veiligheid en terrorismebestrijding, en zo voorts. En we zien het ook gebeuren in de jurisprudentie van het Hof over die andere heteronome rechtsbron:
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zoals dat wordt
uitgelegd in de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens, het in Straatsburg gevestigde broertje van het in Luxemburg gevestigde
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Toen nog niet duidelijk was
dat privacy in de zin van bescherming van het huisrecht zoals vervat in artikel
8 van het EVRM zich ook kon uitstrekken tot bedrijfsruimtes, ging men in
Luxemburg er vanuit dat het op deze ruimtes geen betrekking had. Maar toen
men in Straatsburg duidelijk maakte dat artikel 8 EVRM wel degelijk ook op
zulke ruimtes betrekking kon hebben, 25 ging men in Luxemburg om: men volgt
wat elders, buiten de autonome kring wordt bepaald. 26
We moeten vaststellen: zonder nationale grondrechten - en zonder dat
lidstaten zichzelf zouden hebben verplicht aan bepaalde mensenrechtenverdragen - zouden er geen grondrechten bestaan die de EU en haar instellingen
eerbiedigen. De nationale constituties zijn aldus bouwstenen van de Europese
constitutie niet alleen binnen de lidstaten, maar ook binnen andere delen van
de samengestelde Europese constitutie, met name die van de EU in engere zin,
waardoor het geheel van de Europese constitutie coherent wordt.
Er zijn twee ontwikkelingen waarvan men zich kan afvragen of die deze
vaststelling veranderen:
1) het totstandkomen van een juridische niet-bindend Handvest voor de

grondrechten van de Europese Unie in het jaar 2000; en
2) het voorstel van de verworpen EU Grondwet om ze wel juridisch bindend

te maken.'?

25 EH RM 16 december 1992, Niemietz tegen Di.its/and, Application no. 13710/88.
26 HvJEG 22 oktober 2002, zaak C-94/00, Jur. 2002, l-9orr, Roquette Frères.
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Thans is overeengekomen dat het Handvest voor de Grondrechten van de EU bindende kracht als
verdrag zal krijgen, zij het dat voor wat betreft Titel IV in het Verenigd Koninkrijk en Polen niet in
rechte zal zijn af te dwingen tegen daarmee strijdig nationaal recht ingevolge Protocol nr 7 bij het
Hervormingsverdrag.
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Er was een kleine revolte van nationale rechters tegen het primaat van het
EG-recht voor nodig om het Hof van Justitie van zijn oude lijn af te brengen.
Pas toen een verwijzende Duitse rechter - het Verwaltungsgericht Stuttgart in
de Stauder-zaak, en vervolgens het Verwaltungsgericht Frankfurt am Main in de
Internationale Handelsgesellschaft-zaak - al bij voorbaat verklaarde een bepaald
EG-besluit niet te zullen toepassen als het Europese Hof bij zijn oude benadering bleef, en daarmee een bom legde onder het primaat en de uniforme
toepassing van het Gemeenschapsrecht, is het Hof omgegaan. En zelfs toen
het Hof omging, heeft het Hof z'n best gedaan om voor alles de autonomie van
de EG-rechtsorde te benadrukken. Dit was het meest duidelijk het geval in het
Handelsgesellschaft-arrest. Het Hof stelde dat, ik citeer,
'beweerde inbreuken op grondrechten zoals die in de constitutie van een lidstaat
zijn neergelegd[,] of [beweerde inbreuken] op de beginselen van het constitutioneel
bestel van een lidstaat, [niet] aan de rechtsgeldigheid {of werking] van een handeling
der Gemeenschap [kan] afdoen.'.
(Precies het tegenovergestelde dus van wat nu in artikel 6 van het EU Verdrag is
te vinden.)
Het Hof herhaalt vervolgens nog 'ns dat geen beroep op nationale grondrechten mag worden gedaan. Anders, zo zegt het Hof, zou het Europese recht dat
'zijn oorsprong in een autonome rechtsbron vindt',
'zijn communautaire aard verliezen en [zou] de rechtsgrondslag van. de gemeenschap zelve [... ] in gevaar worden gebracht.' 3
2

Grondrechten als gevaar voor de autonomie van het Europees recht! Bijna leek
het alsof het dogma van de autonomie meer waard leek dan de idee van het
constitutionalisme dat ten grondslag ligt aan de bescherming van grondrechten
van de burger tegen de overheid. Bijna, want vervolgens maakt het Hof dan in
ditzelfde arrest onmiddellijk een grote ommezwaai en loodste toch de grondrechten binnen - en wel door precies dat te doen wat een einde maakt aan de
autonomie van de EG. De techniek die het Hof gebruikte, was dezelfde als het
Hof kort tevoren in de Stauder-zaak volgde. Het transponeerde de beginselen die
de rechtsstelsels van de lidstaten gemeen hebben, naar EU-niveau24: die grondrechten zou het Hof voortaan eerbiedigen, die voortvloeien uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten (en de mensenrechtenverdragen
waarbij de lidstaten partij zijn).
23 Hv] 17 december 1970. zaak 11/70, Internationale Handelsgesellschaft GmbH tegen Einfuhr- und Vorrats-

stelle für Getreide und Futtermittel, Jur. 1970, u25.
24

Artikel 288 (voorheen 215), tweede lid, EG: Inzake de niet-contractuele aansprakelijkheid moet de
Gemeenschap overeenkomstig de algemene beginselen welke de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben,
de schade vergoeden die door haar instellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun
functies is veroorzaakt.
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Het Hof van Justitie EG nam al eind jaren '50 en begin jaren '60 als lijn aan
dat de grondrechten waarop burgers (het ging in die tijd telkens om ondernemers) een beroep deden, slechts onderdeel uitmaakten van het nationale
recht, en dus niet konden behoren tot de maatstaven waaraan het Europese Hof
Europese besluiten kan toetsen. De kern van de redenering was gebaseerd op
de autonomie van de Europese rechtsorde; die autonomie maakte het onmogelijk
op welke wijze dan ook rekening te houden met nationaal recht en dus ook met
nationale grondrechten.
Dit zou allemaal niet zo'n belangrijke zaak zijn, als de Europese Gemeenschappen alleen betrekking zouden hebben op de relaties tussen lidstaten
onderling, waarbij burgers alleen indirect betrokken zijn - als de EG dus een
gewone interstatelijke organisatie zou zijn als zovele. Maar juist in de arresten
over de voorrang en het primaat van het EG-recht had het Hof van Justitie gestipuleerd dat burgers zelf rechtstreeks plichten en rechten hebben onder het EGrecht De Europese Gemeenschappen waren niet een organisatie van Europese
instellingen en lidstaten alleen, het was een rechtsgemeenschap van overheden
en burgers.
Maar terwijl de rechtsgemeenschap van overheden en burgers binnen de
lidstaten nu juist primair werd gereguleerd door de grondrechten van burgers,
grondrechten die overheden immer hadden te eerbiedigen, deed het Hof dit laatste nu juist niet voor wat betreft de EG. Nationaal recht is geen Europees recht,
zo stelde het Hof. Grondrechten waren nationaal recht, en bij implicatie werd
gesuggereerd dat grondrechten meer iets waren voor nationale overheden, niet
voor Europese overheden. En de implicatie was: Europees recht gaat über alles,
zelfs boven grondrechten die een nationale constitutie als de Duitse tot onveranderbare grondwetsbepalingen had bestempeld, na de tragedies die het nationaalsocialisme over Duitsland en Europa hadden gebracht. Dat was de stand van
zaken tot het einde van de jaren '60.
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Hv)EG 4 februari 1959, Friedrich Stork Bl Cie tegen Hoge Autoriteit EGKS, zaak 1-58: ' ... dat krachtens artikel 31 [EGKS) van het Verdrag het Hof eveneens uitsluitend tot taak heeft om bij de uitleg en toepassing
van het Verdrag en deszelfs uitvoeringsvoorschriften de eerbiediging van het recht te verzekeren; dat
het Hof zich in het algemeen behoort te onthouden van uitspraken omtrent nationale rechtsvoorschriften; dat het mitsdien niet de grief kan onderzoeken, volgens welke de Hoge Autoriteit met haar beschikking beginselen van Duits constitutioneel recht ( met name de artikelen
zou hebben geschonden'. Artikel
persoon, artikel
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2

2

en
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van de Grondwet)

van de Grundgesetz betreft het recht op vrijheid van de menselijke

betreft het recht om vrijelijk zijn beroep te kiezen en uit te oefenen. Zie ook Hv] EG

15 juli 1960, Präsident Ruhrkolen-Verkaufsgesellschaft mbH, Geitling Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH,
Mausegatt Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH and I. Nold KG tegen Hoge Autoriteit EGKS - gevoegde
zaken 36, 37, 38/59 en 40/59: ' ... dat het Hof evenwel bij zijn onderzoek naar de wettigheid van de
beschikkingen van de Hoge Autoriteit en derhalve ook van de in casu ex artikel 65 van het Verdrag genomen beschikkingen niet bevoegd is, de eerbiediging van zulke nationale rechtsregels, die in een der
lidstaten gelden, te verzekeren, zelfs indien het hierbij voorschriften van constitutionele aard betreft'.

L.t-.M . J:H. .::».::»t:.1.I Nt1,,.

te leggen dat deze identiteit een grens stelt aan het toepassingsgebied, althans
aan de voorrang van het EG-recht. Het Hof zou overigens natuurlijk niet de
aangewezen instantie zijn om uit te maken wat tot de constitutionele identiteit
van een lidstaat behoort. Maar als eenmaal duidelijk is dat iets tot die identiteit
behoort, als resultaat van een zinnebeeldig soort 'samenspraak' van nationale
constitutionele en andere hoogste rechters, dan is de gevoeligheid van het Hof
van Justitie hiervoor een teken van hoezeer er een omvattende constitutionele
orde bestaat, waarbinnen de constituties van de lidstaten en de constitutie van
de EU in engere zin enerzijds hun eigen plaats hebben, anderzijds van elkaar
afhankelijk zijn en zich van elkaar afhankelijk betonen ten behoeve van de
coherentie van die omvattende constitutionele orde.
De constructieve bijdrage van nationale constituties niet alleen binnen
het grotere geheel van de omvattende, samengestelde constitutionele orde van
Europa, maar ook binnen de constitutie van de EU in engere zin, zal ik nader
illustreren aan de hand van het tweede constitutioneelrechtelijke onderwerp
waar ik beloofd heb iets over te zeggen: grondrechtenbescherming in de EU.
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III Grondrechten
De constitutionele geschiedenis van de grondrechtenbescherming die het Hof van Justitie van de EG aan burgers wil bieden, werd
gekenmerkt door de strijd om het behoud van de eigen autonomie van de EGrechtsorde ten opzichte van de constitutionele orde van de lidstaten. Het bleek
een onhoudbare benadering - en het is, zo beweer ik, nog steeds een onhoudbare benadering. Een strikte scheiding van autonome 'kringen' of 'lagen' is een
inadequate wijze van benadering van de constitutionele werkelijkheid.
Het probleem begint ermee dat de oprichtingsverdragen van de EGKS, EEG
en later EU, geen opsomming van klassieke burgerlijke en politieke grondrechten als de vrijheid van meningsuiting, godsdienst, vereniging en vergadering
kennen. Zelfs het oudste economische grondrecht, het eigendomsrecht, werd
niet echt door de verdragen als Europees grondrecht erkend. En nog immer
komt een opsomming van dergelijke grondrechten niet voor in de verdragen.
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HvJEG 14 oktober 2004, zaak C-36/02, Omega Spie/hallen- und Automatenaufstellungs-GmbH, waarin
het Hof zich gevoelig betoont voor de bijzondere nationaal constitutioneelrechtelijke betekenis van de
menselijke waardigheid als grondslag van de Duitse constitutionele orde; HvJ EG 12 september 2006,
zaak C-145/04, Spanje tegen VK. r.o. 63 en 79, waarin bijzondere betekenis wordt toegekend aan de
bijzondere constitutionele traditie van het Verenigd Koninkrijk op grond waarvan aan zgn. qualified
commonwealth citizens het kiesrecht voor het Europees Parlement wordt toegekend; HvJEG 6 september
2006, zaak C-88/03, Portugal, Spanje en VK tegen Commissie (Azoren). r.o. 67-68, waarin de constitutionele autonomie van perifere delen van een lidstaat beslissend wordt geacht voor de gemeenschapsrechtelijke toelaatbaarheid van bepaalde vormen van belastingdifferentiatie.

maal claimen zij de ultieme legitimatie te zijn van de uitoefening van publiek
overheidsgezag over burgers. Het zijn dan ook de constituties van de lidstaten
zelf die het mogelijk maken om tot de Unie toe te treden. Zonder de nationale
constituties dus geen EU lidmaatschap, en zonder lidstaten geen EU.
Zoveel is zeker, van een ongeclausuleerde voorrang van EG-recht op de
nationale constituties is in de constitutionele werkelijkheid geen sprake. In
zekere zin wordt dit sinds de jaren '90 ook in het EU Verdrag zelf erkend. Ik
wijs op artikel 6 van dit Verdrag. Dit spreekt over de beginselen van vrijheid,
democratie, grondrechten en de rechtsstaat die de lidstaten gemeen hebben, en
waarop de Unie is gebaseerd (artikel 6 lid r EU Verdrag). Ernstige schending
van deze beginselen door een lidstaat kan leiden tot maatregelen tegen een
lidstaat (artikel 7 EU Verdrag). Artikel 6 gaat nog verder en spreekt niet alleen
over de constitutionele beginselen die gemeenschappelijk zijn aan de lidstaten
(artikel 6 lid ren 2 EU Verdrag), maar ook van de eerbiediging van de nationale
identiteit van de lidstaten door de Unie (artikel 6 lid 3 EU Verdrag) - dus datgene
waarin de lidstaten van elkaar verschillen. Deze nationale identiteit wordt in
juridische zin natuurlijk ook bepaald door de identiteit van de nationale constitutie.'?

Ik durf de stelling aan dat deze bepalingen van het EU Verdrag alleen maar
betekenisvol zijn als Europese besluiten die deze grondwaarden niet eerbiedigen, geen voorrang hebben op nationaal recht. Zo bezien maakt eerbiediging
van de constitutionele identiteit van de lidstaten onderdeel uit van de Europese
constitutie, en wel zodanig dat ook de EU-instellingen deze in acht moeten
nemen. Dit is niet alleen een kwestie van de EU die stopt aan de grens van het
nationale constitutionele domein; het gaat niet om grensbewaking tussen de
twee 'lagen'. Nee, de bijdrage van de nationale constituties is veel constructiever.
Het is ook een actief eerbiedigen van normen die elders, buiten de internationale organisatie die EU heet, gevonden worden, namelijk in de constituties van
de lidstaten die te zamen de EU vormen.
In recente jurisprudentie van het Hof van Justitie EG vinden we een steeds
grotere gevoeligheid voor de betekenis van de nationale constitutionele identiteiten, al gaat het Hof niet zover artikel 6 van het EU Verdrag uitdrukkelijk zo uit
20
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Artikel I-5 van het Constitutionele Verdrag bepaalde: 'r. De Unie eerbiedigt de gelijkheid van de lidstaten voor de Grondwet alsmede hun nationale identiteit, die besloten ligt in hun politieke en constitutionele basisstructuren, waaronder die voor regionaal en lokaal zelfbestuur.' Het Hervormingsverdrag
bevat eenzelfde bepaling (artikel p. tweede lid, EU Verdrag), maar dan in de context van verticale
bevoegdhedenverdeling.
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Conseil d'Etat, 8 februari 2007, no. 287uo, Société Arcelor At/antique et Lorraine, bevestigt dat 's'il
n'existe pas de règle oude principe général du droit communautaire garantissant l'effectivité du respect
de la disposition ou du principe constitution nel [français] invoqué, il revient au juge administratif
d'exarniner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées'. Waar Franse
constitutionele regels en beginselen geen deel uitmaken van EU recht, moet de nationale rechter ze voor
laten gaan op het relevante Europese recht.

een primaat dat bij wege van suprematie overweegt over elk nationaal recht.
Weliswaar wordt de voorrang van Europese besluiten en normen op nationale
rechtsregels van in de praktijk algemeen erkend, maar voorrang wordt niet
erkend wanneer de toepassing van een EG-besluit (of -norrn) tot strijd met een
nationale constitutionele norm zou leiden. Nationale constitutionele normen gaan
dus voor op EG-recht dat daarmee in strijd is.
Een aantal nationale constitutionele rechters blijkt intussen bereid om een
onderscheid te maken tussen fundamentele en minder wezenlijke normen
van nationaal constitutioneel recht. De fundamentele nationale constitutionele
regels en beginselen staan dus in de weg aan de voorrang van Europese besluiten die deze fundamentele normen niet eerbiedigen - maar minder fundamentele
constitutionele regels staan kennelijk niet in de weg aan de voorrang van Europees recht. Een dergelijk onderscheid wordt bijvoorbeeld door de constitutionele
hoven in Duitsland en Italië gemaakt; en ook de Franse Conseil Constitutionnei
heeft recentelijk uitgesproken dat pas wanneer een EG-besluit een inbreuk
maakt op regels en beginselen die inherent zijn aan de 'constitutionele identiteit' van Frankrijk dat Europese besluit in strijd met de Constitutie kan worden
verklaard". Hier is dus ook pas sprake van inconstitutionaliteit bij inbreuk op
grondwetsbepalingen die bepalend zijn voor de constitutionele identiteit.
Het standpunt dat EG-besluiten geen voorrang hebben op fundamentele
regels van nationaal constitutioneel recht, of die nu wel of niet deel uitmaken
van de constitutionele identiteit van een lidstaat, is goed verklaarbaar. De nationale constituties - althans de constituties van de continentale constitutionele
tradities die hun uitgangspunt nemen in gedachtegoed ontleend aan de Franse
revolutie - claimen in de lidstaten ultieme bron van statelijk recht te zijn. Alle18 CC Décision no 2006-540 DC (27 juli 2006): '17. Considérant qu'aux termes du premier alinéa

de l'article 88-1 de la Constitution:« La République participe aux Communautés européennes et
à l'Union européenne, constituées d'Ëtats qui ant choisi librement, en vertu des traités qui les ant
instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences »; qu'ainsi, la transposition en droit
interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle; 18. Considérant qu'il
appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par ]'article 61 de la
Constitution d'une loi ayant pour objet de trans poser en droit interne une directive communautaire, de
vei lier au respect de cette exigence; que, toutefois, le contröle qu'il exerce à eet effet est sou mis à une
double limite; 19. Considérant, en premier lieu, que la transposition d'une directive ne saurait aller à
l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que
le constituant y ait consenti; 20. Considérant, en second lieu, que, <levant statuer avant la promulgation
de la loi dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la
Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l'article 234 du
traité instituant la Communauté européenne; qu'il ne saurait en conséquence déclarer non conforme à
l'article 88-r de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de trans poser; qu'en tout état de cause, il revient aux autorités juridictionnelles
nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel'.

a. Is de hiërarchische zienswijze nodig?
Voorop moeten we stellen dat er een oplossing moet zijn indien twee tegenstrijdige normen op eenzelfde geval van toepassing claimen te zijn. Zonder een
regel die dit soort conflicten oplost, kan het niet. We kunnen onze toevlucht
wel nemen tot pluralisme, maar hoe aantrekkelijk ook, is dat soms ook wel erg
makkelijk. Conflicten doen zich echt voor en kunnen we niet zomaar wegredeneren op basis van een verondersteld pluralisme. Om het in beeldspraak
te zeggen: de verhouding tussen de EU en de lidstaten is er niet een van een
ongelijkvloerse kruising van wegen, een two-level junction. 16 Zou dit laatste zo
zijn, dan hadden we geen voorrangsregel nodig, want de wegen van nationaal
en Europees recht zouden elkaar dan nooit kruisen. Maar in dit opzicht is de
werkelijkheid niet multi-level, maar 'gelijkvloers': we hebben te maken met een
landschap waarin de wegen elkaar regelmatig gelijkvloers kruisen en we ter
voorkoming van botsingen er een voorrangsregel op na moeten houden.
Daarbij is er inderdaad veel voor te zeggen om de voorrang in de regel toe
te kennen aan de Europese normen en besluiten. Maar zo'n voorrang kan men
veel pragmatischer rechtvaardigen dan langs hiërarchische lijnen. Men kan
die voorrang bijvoorbeeld rechtvaardigen op basis van de noodzaak tot zo groot
mogelijke consistentie, efficiëntie en om te voorkomen dat een Europeese besluit
beroofd wordt van zijn nuttig effect: is een norm op Europees niveau vastgesteld
die voor alle lidstaten en hun rechtsordes bedoeld is te gelden, dan is onnodige
inconsistentie tussen de rechtsordes van de lidstaten het eenvoudigst te voorkomen door aan die Europese norm voorrang te geven op daarmee strijdige
nationale normen.
Voor een dergelijk type van niet-hiërarchische rechtvaardiging van de voorrangsregel zijn voldoende aanknopingspunten te vinden in de jurisprudentie
van het Hofvan Justitie van de EG.'7 In een dergelijke benadering gaat het EGrecht dus vóór op strijdig nationaal recht niet omdat de EU een 'hogere' politieke
orde zou zijn dan de nationale, maar eenvoudigweg om een normenconflict op
te lossen. We kunnen het dus goed doen zonder hiërarchische veronderstellingen om toch een voorrangsregel te erkennen. Een dergelijke benadering
beantwoordt ook beter aan de constitutionele realiteit in Europa.
b. Is de hiërarchische zienswijze adequaat?
De hiërarchische zienswijze is niet een adequate beschrijving of verklaring
van de constitutionele werkelijkheid, noch ten aanzien van de constitutie van de
Europese Unie, noch ten aanzien van de constituties van de lidstaten.
Wat betreft de nationale constituties moet worden opgemerkt dat de meeste
- de Nederlandse is daarop een betrekkelijke uitzondering - niet zonder meer
een hiërarchisch opgevat primaat van de Europese Unie erkennen, althans niet
16

Evenmin is het een spaghetti junction als we verdragen als het EVRM, en sub-nationale constituries erbij
zouden betrekken.

17 Een locus classicus is HvJEG 13 februari 1969, zaak 14/68 Jur. 1991, 1, Walt Wilhelm.
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echter te maken krijgen met tegengestelde besluiten of tegengestelde normen,
wordt deze verhouding kritisch: als een EG-besluit of -norm strijdig is met
een nationaal besluit of nationale norm, welke van die twee moet dan worden
toegepast: de Europese of de nationale? De rechtspraak van het Hof van Justitie
van de EG geeft als antwoord: het EG-recht gaat voor, althans als het gaat om
zogenoemd 'rechtstreeks werkend' EG-recht. 14 In het verlengde van deze rechtspraak heeft zich in de doctrine het leerstuk ontwikkeld van het primaat van
het EG-recht, waarbij sommigen zijn gaan spreken van de 'suprematie' van het
EG-recht. Aldus is een regel over voorrang in geval van een dreigende botsing
geworden tot een leerstuk over hiërarchie: een leerstuk over een hiërachie van
normen, en over de hiërarchie van de daaraan ten grondslag liggende rechtsstelstels en politieke stelsels. In de leer van de 'suprematie' van het EG-recht gaan
de normen van het EG-recht 'boven' de normen van de lidstaten; en gaat ultiem
de Europese Unie 'boven' de lidstaten, die aan de Unie ondergeschikt zijn.
De aanleiding voor deze constructie van de suprematie van het EG-recht, lag
in de wijze waarop het HvJEG de voorrang van EG-recht aanvankelijk onderbouwde.': Deze komt op het volgende neer. Lidstaten hebben hun soevereiniteit
beperkt door overdracht van bevoegdheden aan de EG. De lidstaten hebben hun
hoogste bevoegdheid, suprema poiestas, beperkt ten faveure van de EG. Deze
is daardoor zelf als het ware met die overgedragen suprema potestas bekleed,
heeft suprematie, en eist dus voorrang boven strijdig nationaal recht. Wat voorrang heeft, is dat 'hogere' waaraan het 'lagere' ondergeschikt is. Deze (althans
in Nederland dominante) visie is moeilijk te verenigen met het gezichtspunt
van een samengestelde Europese constitutie. Vanuit deze beschouwingswijze
moeten we aan de heersende hiërarchische opvatting twee wetenschappelijke
vragen stellen: ten eerste moeten we ons afvragen of zij wel een noodzakelijke
opvatting is; en ten tweede moeten we ons afvragen of zij adequaat is, dat wil
zeggen of zij beantwoordt aan de huidige constitutionele en juridische situatie
in Europa.
14

In de Europeesrechteljke literatuur is een grote spraakverwarring ontstaan over het begrip 'primaat'
van het EG-recht. en over "voorrang' daarvan. De betekenis van deze woorden verschillen van schrijver
tot schrijver. De verwarring wordt ten top gevoerd door elke vorm van verwijzing naar of werking van
EG- of EU-recht te beschouwen als voorrang, zoals de "EG- en EU-recht-conforme interpretatie' van
nationaal recht, waarbij deze vorm van uitleg beschouwd wordt als 'rechtstreekse werking' en zelfs
"voorrang' of 'suprematie' van Europees recht - dat is wonderlijk omdat het hier om een techniek gaat
die oorspronkelijk sterk ontwikkeld is in de context van verdragsconforme interpretatie in landen en
situaties waar dit internationaal recht juist geen deel uitmaakt van nationaal recht en dus van 'voorrang'
van zulk niet van de rechtsorde deel uitmakend recht geen sprake kan zijn. Hier huldig ik de betekenis
van 'voorrang' als refererend aan een situatie waarin is vastgesteld dat er twee tegenstrijdige normen zijn
en moet worden vastgesteld welke van de twee moet worden toegepast. Het gaat in deze opvatting dus
niet om gevallen van Europees-recht-conforme uitleg van de nationale regelgeving die erop gericht een
normenconflict te voorkomen.
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Hv)EG 5 februari 1963, zaak 26/62, Van Gend Bl Loos; Hv)EG 16 juni 1964, zaak 6/64, Costa/ENEL.
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Hiertegenover stel ik de beschouwingswijze van de 'samengestelde Europese
constitutie'. De idee van een 'samengestelde constitutie' suggereert dat we op
allerlei punten de EU en de nationale constituties juist niet moeten zien als een
conglomeraat van min of meer los van elkaar staande stelsels, die zich als autonome 'lagen' tot elkaar zouden verhouden. Als men de verhouding tussen de EU
en nationale constituties als één samengesteld geheel wil zien, dan is de crux
niet de geclaimde autonomie van de samenstellende delen, maar juist de erkenning van een relatieve heteronomie. Het ene deel kan niet zonder het andere, en
de omvattende constitutie houdt de samenstellende delen in balans, maakt het
geheel coherent.
We hebben te maken met een composiet: de componenten van de EU en de
nationale constituties veronderstellen elkaar wederzijds; tezamen vormen ze een
eenheid. Zij veronderstellen elkaar niet alleen de facto, maar naar mijn mening
ook de iure - zoals ik straks zal pogen te illustreren. Met een beetje simpele
beeldspraak, kunnen we de idee van een samengestelde constitutie vergelijken
met een soort twee-componenten lijm: teveel van de ene of teveel van de andere
component maakt dat de boel geen verbindende kracht heeft, de boel valt uit
elkaar. In een dergelijke beschouwingswijze van de constitutionele realiteit is
voor hiërarchisch denken minder plaats en ook de autonomie van de delen staat
niet voorop. Dit zal ik eerst proberen aannemelijk te maken aan de hand van het
leerstuk van het primaat van het EG-recht.

II Primaat
Bij het leerstuk van het primaat van het EG-recht gaat het om
de aard van de onderlinge verhouding tussen de EU en de nationale rechtsordes.
Het lijkt lastig om die verhouding niet in hiërarchische termen te begrijpen.
Tegenwoordig, althans sinds 1983, gaan bijna alle Nederlandse staatsrechthandboeken er eenvoudigweg vanuit dat EG-recht hoger is dan welk Nederlands
nationaal recht dan ook. 13 Wat zouden we ons moeten voorstellen in dit verband
bij een niet-hiërarchische benadering van die verhouding? Kan dat wel? En wat
zou dat betekenen voor de voorrang, het primaat en de geclaimde suprematie
van het EG-recht?
De oprichtingsverdragen van de Europese Gemeenschappen - nog steeds de
harde kern van de Europese Unie - vertelden oorspronkelijk, en vertellen nog
steeds, weinig over de verhouding van EG-recht tot nationaal recht. Zodra we
1

3 Alleen het Handboek van het Nederlandse Staatsrecht merkte vanaf de 12e druk (p. 543. voetnoot 17), in

aansluiting op een opmerking terzake van A.M. Donner (als president van het HvJEG een van de architecten van het leerstuk van de voorrang en het primaat van het EG recht en toevalligerwijs ook lid van
de staatscommissies die deze leerstukken in 1956 en 1983 in de Nederlandse Grondwet verankerden)
in eerdere edities, nog op dat men juist over de grondslag zo'n primaat vanuit nationaal constitutioneelrechtelijk perspectief nog wel verschillend kan denken.
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Die gescheidenheid van rechtsgebieden is echter door de ontwikkelingen in
de werkelijkheid steeds meer geloochenstraft. De nationale rechtsordes raakten
steeds meer vervlochten met de EU-rechtsorde. Beleid, bestuur en de wetgeving werden steeds meer geraakt en zelfs bepaald door besluiten die genomen
werden in EU-verband. De EU was een 'vierde bestuurslaag', zo werd gezegd.
Bestuurskundigen en de juristen begonnen te spreken van een orde die uit
verschillende interacterende niveau's bestaat.
Het 'multilevel' spreken raakte in. Het was helemaal vet cool om daar ook
nog het woord 'governance' aan toe te voegen: niets hipper dan 'multilevel governance'. Subsidiënten als NWO hadden er miljoenen voor gereserveerd. Het kon
dan ook niet uitblijven of de term 'multilevel constitutionalism' werd gelanceerd."
Er is zeer belangrijk onderzoek verricht vanuit het perspectief dat de politiekeen rechtsorde uit meerdere lagen bestaat. Maar toch zijn er tenminste twee
fundamentele bezwaren verbonden aan het multilevel denken, als ik het zo mag
aanduiden.
Een eerste bezwaar is gelegen in de onnodig hiërarchische modus die inherent is aan het denken in termen van 'niveaus': als je het over 'niveaus' hebt, gaat
het per definitie om hogere niveaus en lagere niveaus; om bovenschikking en
onderschikking. Hiërarchie ligt per definitie besloten in het denken in termen
van niveaus. Het denken wordt dan al gauw vooral top-down, hetgeen bepaalde
nadelen heeft in de sfeer van de legitimiteit. Zoals ik zal proberen aan te tonen,
is een hiërarchische benadering niet adequaat om de werkelijkheid te benaderen.
Een tweede bezwaar is dat, ook als men de dynamiek tussen de 'niveaus'
benadrukt, men blijft denken vanuit de verschillende lagen: de hogere beïnvloedt de lagere, en de lagere probeert de hogere te beïnvloeden." Maar het
impliciete uitgangspunt blijft daarbij dat het om gescheiden lagen gaat. En
hoewel eveneens vaak impliciet, blijft men uitgaan van de idee van autonomie
van die lagen.
10
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De Nederlandse spelling van de uitdrukking blijkt omstreden. 'Fat cool' en 'phat cool' komen ook voor.

" Voor het eerst en meest systematisch door In golf Pernice, eerst in 'Multilevel constitutionalism and
the Treaty of Amsterdam: European Constitution-making Revisited', in: Common Market Law Review,
vol. 36 (1999), 4, 703-750, later verder uitgewerkt in een reeks verdere bijdragen, waaronder 'Multilevel
Constitutionalism in the European Union', in: European Law Review, vol. 27 (2002), afl. 5, pag. 5n-529
(19). In zijn Franstalige werk gebruikt Pernice de meer pertinente uitdrukking constitution composée. Desalniettemin verraadt zich in zijn werk bijwijlen het federalistische gedachtengoed waarin hij
getogen is, waarin het scheiden van bevoegdheden voorop staat. Zo acht hij de discussie over artikel 53
van het EU Grondrechtenhandvest, waarin het gaat om de vraag of nationale ofverdragsgrondrechten
een grotere bescherming kunnen bieden aan de rechten van een individu dan de EU grondrechten een
verkeerde, omdat het om verschillende sferen zou gaan.
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Daarbij is overigens opvallend is dat de politieke wetenschappers, sinds zij op grote schaal geïnteresseerd raakten in de Europese Unie, vooral kijken naar de inbreng van het 'lagere' niveau op het hogere,
terwijl de juristen van oudsher vooral bezig zijn met de invloed van het 'hogere' op het 'lagere'.
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constitutionele praktijk,' deels gebaseerd op uitspraken van het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen8.
Dit geheel aan regels en beginselen moet men vanwege z'n eigen aard en.
vanwege het object dat het beheerst, een constitutie noemen. De internationale
organisatie die Europese Unie heet, heeft dus een eigen constitutie. Maar de
Europese Unie is meer dan die internationale organisatie. De Unie wordt ook
gevormd door de lidstaten en hun inwoners, de burgers, die mede omvat en
beheerst worden door de Europese constitutie. De stelling die ik betrek, is dat
Europese constitutie dan ook meer is dan alleen de constitutie van de organisatie
die EU heet; zij omvat ook de constituties van de lidstaten.
Waarin. verschilt deze zienswijze van. andere zienswijzen. op constituties in. Europa?
Waarom zouden. we afscheid moeten. nemen. van. het concept van. de 'gelaagde',
'multilevel' constitutie?
We moeten voor een antwoord op deze vragen beginnen op te merken dat
het uitgangspunt heel lang is geweest dat de lidstaten een eigen autonome
rechtsorde en eigen autonome constitutie hadden. Daarnaast stond dan de
rechtsorde van de Europese Gemeenschappen, die nog steeds de kern is van
de Europese Unie, en die sinds begin jaren '60 aangeduid werd als 'autonome
rechtsorde' - sinds halverwege de jaren '80 werd in het verlengde daarvan steeds
vaker gesproken over de eigen, autonome 'constitutie' van de EG.
Deze opvatting van los van elkaar staande, autonome constituties, werd
weerspiegeld in de rechtenfaculteiten in Nederland. Aan rechtenfaculteiten
concentreerden de beoefenaren van het staatsrecht zich op de constituties van
Nederland en van andere onafhankelijke staten. De collega's van Europees recht
keken alleen naar de E(E)G (later de EU) en vonden een rechtvaardiging voor
hun geïsoleerde benadering in de idee van de EG/EU als 'autonome rechtsorde'.
Het bestuderen van de nationale constituties was vreemd aan bijna alle
specialisten in het Europees recht - die bijna zonder uitzondering een achtergrond in het volkenrecht en in het recht van de internationale organisaties
hadden, eerder dan in het staatsrecht. Voor staatsrechtsgeleerden was dit geheel
wederzijds: zij hielden zich niet echt bezig met de Europese integratie in de
EG. Een verhandeling over de instellingen en organisatiebeginselen van de
EG in de context van het staatsrecht, kon al snel als een corpus alien.um worden
beschouwd." De EG/EU en lidstaten, elk met hun eigen constituties, waren
gescheiden corpora.
7

Zo bijvoorbeeld de Barroso-investituur in oktober

2004

waarbij mogelijk de regel werd gevestigd dat

niet slechts de gehele Commissie een vertrouwensvotum nodig heeft (zie artikel

214,

lid

2,

eerste alinea,

EG), maar elk individueel lid. Zie voor een analyse van de affaire, European Constitutional Law Review,
volume
8

1,

nr.

2,

meerdere auteurs, The Barroso Drama: Reality for the EU Constitution', pp.

153-225.

De doctrines van rechtstreekse werking (die niet in de voorziene constitutionele verdragen zal worden
gecodificeerd), en de doctrine van het primaat van het EG-recht (die men wel wilde codificeren in het
mislukte grondwettelijk verdrag) zijn sprekende voorbeelden.

9

Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, veertiende druk

2001,

p. V, over het door De Reede daarin

geschreven hoofdstuk over Nederland in de Europese Unie.

L.F.M. BESSEL INK

Dit is een constitutie, niet omdat het Hof van Justitie van de EG sinds de
jaren '70 de oprichtingsverdragen als het 'constitutioneel handvest' van de EG
heeft betiteld:" maar omdat de Europese Unie - de organisatie - alles heeft om
voorwerp te zijn van een constitutie in traditioneel staatsrechtelijke zin. De
Europese Unie oefent via haar instellingen immers op bindende wijze eenzijdig
overheidsgezag uit over burgers op grondslag van een reeks juridisch-politieke
documenten en beginselen die de uitoefening van dat gezag zowel mogelijk
maken, als ook reguleren en beperken.
Het is bindend overheidsgezag dat wordt uitgeoefend, en wordt afgedwongen
zonodig met behulp van de sterke arm, met bestuurlijke, financiële en strafsancties. Het is eenzijdige uitoefening van overheidsgezag omdat, net als bij
nationale overheden, het gaat om besluiten die moeten worden uitgevoerd en
gehoorzaamd zonder dat men het met die besluiten eens hoeft te zijn. Het gaat
om handelingen waarvan de rechtsgeldigheid niet afhankelijk is van de vraag of
men er als burger wel of niet mee heeft ingestemd; het gaat om echt eenzijdige
rechtshandelingen. Dit overheidsgezag van de EU verschilt dus naar zijn aard in
niets van het gezag dat door staten over hun inwoners wordt uitgeoefend.'
De juridisch-politieke documenten die de uitoefening van het overheidsgezag door de EU mogelijk maakt, door het instellen van overheidsambten en
-instituties, deze regelt en beperkt, zijn ten eerste de oprichtingsverdragen, zoals
in de loop van de tijd gewijzigd en aangevuld; plus een aantal besluiten van de
instellingen, waarvan sommige op hun beurt de vorm van een verdrag aannemen, 4 sommige andere het karakter hebben van een politico-juridische verklaring of overeenkomst,5 weer andere de vorm van een besluit van een instelling
aannemen6; en tenslotte een aantal beginselen die deels ontleend zijn aan de
VEU en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zullen geen grondwettelijk karakter
hebben.' Zie Mandaat lGC 2007, Brussel, 26 juni 2007 (OR. en) 11218/07, Annex p. 3.
2

HvJEG 23 april 1986, zaak 294/83, Jurispr. 1986, 1339, Les Verts, r.o. 23; zie ook HvJEG Advies r/91, 14
december 1991, Jur. 1991, l-6079.

l

Het verschilt wel daarin van een staat, dat het geen eigen geweldsmonopolie claimt te hebben, hetgeen
essentieel is voor staten. De 'sterke arm' waarmee de EU haar besluiten handhaaft en doorzet, wordt
als het ware 'geleend' van de lidstaten, maar blijft van de lidstaten, hoewel zij steeds meer hun vrijheid
verliezen om deze wel of niet in te zetten, zie bijvoorbeeld HvJ 13 september 2005, zaak C-176/03 en 23
oktober 2007, C-440/05.

4

Bijvoorbeeld Besluit en Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door
rechtstreekse algemene verkiezingen, van 20 september 1976.

5

Bijvoorbeeld de zogenoemde Interinstitutionele akkoorden; een aantal eenzijdige verklaringen zoals die
het beginsel van openbaarheid van bestuur (transparency) aanvankelijk regelden en in de huishoudelijke
reglementen van de instellingen vastlegden; het Handvest voor de Grondrechten van de EU, waarvan de
bepalingen zich gaandeweg een plaats verwierven in de jurisprudentie van het Hof van Justitie EG, is
een evident ander voorbeeld.

6

Bijvoorbeeld het Besluit van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1999/468/EG; PB L 184/23
van 17.7.1999), het 'comitologiebesluit'.

EEN SAMENGESTELDE EUROPESE CONSTITUTIE

Ik moet een misverstand wegnemen. Ik ga het niet hebben over de Europese
Grondwet, die twee jaar geleden is afgestemd in Frankrijk en Nederland. Mij is
geen leerstoel in de rechtsgeschiedenis toebedacht. Evenmin wil ik het als zodanig hebben over hoe het nu verder zou moeten. Ik wil het hebben over constituties die Europa nu al heeft. Ik wil de stelling ontwikkelen dat Europa, als geheel
van EU en lidstaten tezamen, een constitutie heeft die samengesteld van aard is.
De Europese constitutie heeft velerlei samenstellende delen:
allereerst de constitutie van de organisatie die Europese Unie (EU) heet,
en die zelf drie samenstellende delen heeft die we kennen als pijlers;
de constituties van de lidstaten;
- het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden;
- andere verdragsregimes (men denke aan de Wereld Handelsorganisatie,
WTO);

- en sub-nationale constituties.
De samenstellende delen waartoe ik me hier beperk zijn er maar twee: alleen die
van enerzijds de constitutie van de internationale organisatie die EU heet, en de
constituties van de lidstaten anderzijds. Ik wil proberen aannemelijk te maken
dat het uitmaakt dat we naar hun onderlinge verhouding kijken vanuit het
perspectief van een 'samengestelde constitutie', en niet vanuit het concept van
een 'gelaagde' constitutie die uit 'niveau's', levels bestaat, zoals men thans veelal
wil. Binnen het bestek van deze rede kan dit alleen heel beknopt. Ik beperk me
in hoofdlijnen tot drie constitutionele onderwerpen:
- het primaat van het EG-recht;
grondrechtenbescherming, en
- de rol van nationale parlementen.
Maar eerst licht ik toe wat bedoeld wordt met de idee van een 'samengestelde
Europese constitutie', en waarin zij zich onderscheidt van de idee van een
'gelaagde' constitutie.

I De samengestelde Europese constitutie
Ik zei zojuist terloops dat de samengestelde constitutie onder
meer bestaat uit die van de internationale organisatie die Europese Unie heet.
Voor alle duideljkheid, ook nu het document dat zich 'Een Grondwet voor
Europa' noemde, is afgestemd, heeft de EU een eigen constitutie, namelijk de
constitutie die ze al jaren had.'
Het Hervormingsverdrag dat in oktober

2007

overeengekomen werd door de

27

lidstaten verandert daar

niets aan, niettegenstaande het feit dat tijdens een topontmoeting in Brussel in juni

2007

de regerings-

leiders in een sterk staaltje van cognitieve dissonantie over de aard van dit Verdrag verklaarden: 'Het
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