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Eenstemmigheid (..) is de wijze van besluitvorming geweest, die 
over het algemeen aan de meerderheidsregels vooraf is gegaan. 
(..) En die tot procedureregel verstard, kan leiden tot de macht 
van de eenling over het geheel. Maar dit laatste komt pas voor 
in het eind- of vervalstadium (..). Tevoren en elders is de 
noodzaak tot overeenstemming nog een binding en het 
tegendeel van het veto: men wil en moet zich met elkaar 
verstaan.55 

A.J.P. Tammes (1951) 
 

 
1 DE OVERSTAP 
 
18 april 1951, de Salon de l’Horloge in het ministerie van buitenlandse zaken in Parijs, 
ondertekening van het mijnbouwverdrag door de stichterstaten. Een bijzonder 
gezelschap was bijeen. De Franse gastheer was minister Robert Schuman, oud-premier, 
die zijn carrière was begonnen in Lotharingen toen dat nog Duits was, dus voor de 
oorlog van 1914. Uit Bonn kwam bondskanselier Adenauer, vijfenzeventig jaar, 
optredend als zijn eigen minister van buitenlandse zaken, op de eerste 
regeringsconferentie sinds 1932 waaraan een lid van een democratische Duitse regering 
deelnam. Voor Italië was er de tachtigjarige graaf Carlo Sforza, nazaat uit het geslacht 
dat in de Renaissance over Milaan en omgeving heerste. Verder aanwezig de Belg Van 
Zeeland, voor de wereldoorlog tweemaal premier, de Luxemburger Joseph Bech, al een 
kwart eeuw onafgebroken op het internationale toneel, en de Nederlander Dirk Stikker, 
bierbrouwer en liberaal politicus. De voorafgaande dagen hadden de heren nog stevig 
onderhandeld over enkele uitstaande kwesties. Sterker, er waren zoveel wijzigingen op 
het allerlaatst dat op het moment suprême geen officiële verdragstekst gereed was. 

De oplossing was eenvoudig. De zes ministers, met als eerste Adenauer voor 
‘Allemagne’, zetten hun handtekening op een blanco vel. De geest van het akkoord 
stond borg voor de letter. Europa werd geboren als onbeschreven blad. 
 
Er zat een sprong naar meerderheid voor gewone besluiten in het stichtingspact 
ingebakken. Wie het ondertekende, committeerde zich. Voor bepaalde besluiten – zeg 
de kolenprijs of een mijnsluiting – was het in beginsel genoeg als een meerderheid van 
de Zes het goedkeurde. Dan waren alle gebonden. In zulke gevallen kreeg het geheel 
voorrang boven de delen, verwierf de gezamenlijkheid een zelfstandige gestalte los van 
de staten. In die zin werd Europa, verwekt met het Schuman Plan van 9 mei 1950, 
geboren in de ondertekening van het verdrag van Parijs. 

Veel was in april 1951 nog onduidelijk. Hoe zou de gezamenlijkheid eruit zien, 
wie zou namens haar spreken, wat was haar verhouding tot de stichterstaten? De 
verwachtingen hieromtrent liepen uiteen. De antwoorden lagen ook niet in de 
verdragsteksten. Ze ontstonden mettertijd, resultaat van toeval en strijd. Wel kon men 
de ontwikkelingsrichting al onderscheiden in de maanden tussen Europa’s verwekking 
en geboorte, en opnieuw tijdens de ‘relance’ van 1955–1957: in twee stappen zetten de 
nationale regeringen zichzelf in het centrum, aan tafel. Daarna gaven twee 
gebeurtenissen samen een onvoorziene maar beslissende draai aan Europa’s gedaante. 
Het ene passagemoment was een stille juridische omwenteling begonnen in 1963, het 
andere een ongekende politieke crisis uit 1965–1966 met een lange nasleep. In beide 
gevallen ging het om de verhouding van het geheel en de delen. 
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1 Aan tafel 
 
 Terug eerst naar 9 mei 1950. Jean Monnet, bedenker van de 
mijnbouwgemeenschap, wenste zo onafhankelijk mogelijke Europese kantoren. De 
beslismacht over kolen- en staalzaken zou liggen bij een ‘supranationale’ Hoge 
Autoriteit, waaraan de nationale regeringen een deel van hun soevereiniteit afstonden. 
De Autoriteit zou binnen het verdragskader als een soort federale regering de 
maatregelen treffen die ze nodig achtte. Eventuele tegenmacht zou komen van 
beroepsinstanties zoals een Hof. Dit concrete plan werd gedragen door een verliggend 
einddoel. Gedeelde soevereiniteit over één economische sector betekende volgens 
Schuman & Monnet ‘de eerste etappe naar de Europese Federatie’.56 
 De inzet was duidelijk, de uitkomst toch al een eerste tikje anders. Tijdens de 
onderhandelingen in Parijs, in de zomer van 1950, kregen de Fransen voor hun 
blauwdruk de volle steun van de Duitsers. Adenauer had twee briljante, federalistisch 
denkende juristen gestuurd.* In Londen daarentegen waren deze ideeën onbespreekbaar; 
premier Attlee noemde de geplande Hoge Autoriteit publiekelijk ‘an irresponsible body 
appointed by no one and responsible to no one’.57 De Britten waren dus thuisgebleven. 
Ook de vertegenwoordigers van de Benelux, de Nederlanders voorop, vreesden dat 
Monnets Autoriteit ‘een ware dictatuur’ over de mijnbouwindustrie kon uitoefenen.58 
Maar zij hadden zich wel aan de onderhandelingstafel gemeld en daarmee het beginsel 
van supranationale beslissingen aanvaard. Er moest dus een oplossing komen. 

Het conflict spitste zich toe op de plaats van de nationale regeringen. Monnet 
had hen buiten het Europese mechaniek gehouden. De regeringen stelden van tevoren 
de regels op; toepassing en uitvoering kon aan de Autoriteit worden overgelaten. De 
Nederlandse onderhandelaar Spierenburg eiste voor de regeringen een rol. Hij vond 
regeltoepassing door ambtenaren zonder ruggespraak met of inspraak van de regeringen 
niet verstandig, te meer daar de situatie in de mijnbouw repercussies had op het verdere 
economische leven, waarvoor de regeringen wel verantwoordelijkheid droegen. Op 12 
juli bond Monnet in, ‘op voorwaarde dat ze in gezamenlijkheid handelen’.59 Een week 
later was Den Haag akkoord. De toegevoegde voorwaarde was beslissend. Door de 
regeringen aan één tafel te zetten werden, niet boven maar naast de Autoriteit, de 
nationale ministers ineens een Europese instelling: de Raad van ministers. Deze vondst 
had enorme gevolgen, die weinigen hadden voorzien. De Raad kreeg adviesrecht en zou 
sommige beslissingen van de Autoriteit moeten goedkeuren. Dit gaf de nationale 
ministers enerzijds grip op de zaak, maar bond hen anderzijds aan de gezamenlijke 
besluiten. De tweede overweging had Monnet doen toegeven. Tegen Spierenburg zei 
hij: ‘U heeft gelijk, we moeten ze het bad in trekken, die ministers.’60 Op verdere eisen 
ging de Fransman niet in. Hij overtuigde een meerderheid van de delegaties dat een 
stelselmatig nationaal vetorecht onwerkbaar zou zijn. 

Hiermee had het Europese mechaniek zijn vroegste vorm gevonden: een 
supranationale autoriteit, een raad van ministers, parlementaire en juridische controle. 

                                                 
* Dit Europese federalisme van Hallstein en Ophüls, geënt op de Duitse staatsinrichting, was in de situatie 
van 1950 goed met Duitse belangen te verenigen. Gezien het vigerende bezettingsstatuut, zo noteerde een 
ambtelijk en juridisch adviescollege in Bonn op 9 juli dat jaar, had een supranationale organisatie met 
Duitse leden een voordeel boven een intergouvernementele organisatie met Duitse vertegenwoordigers, die 
onderworpen waren aan volkenrechtelijk toezicht van de drie bezettingsmachten: ‘Zudem könnte sie [de 
Duitse regering] sich diplomatischem Druck in einem intergouvernementalen Organ unter Umständen 
nur schwer entziehen. Deutsche Belange schienen dort stärker gefährdet zu sein als in einem 
supranationalem Gremium unter Deutsche Beteiligung. Bei Entscheidungen der Hohen Behörde konnten 
sich die deutschen Vertreter auf ihre Weisungsunabhängigkeit berufen und somit freier agieren.’ (In: 
Hanns Jürgen Küsters, ‘Die Verhandlungen über das institutionelle System zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl’, in: Klaus Schwabe (ed.), Anfänge des Schuman-Plans 
1950–51/Beginnings of the Schuman-Plan, Baden-Baden 1988, 73-102, 85) 
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Wat voor beestje dit Europa was, zou moeten blijken. Het oorspronkelijke einddoel, 
Schumans ‘Federatie’, was buiten de verdragstekst gebleven. In plaats daarvan hoopten 
de stichters op een ‘steeds wijdere en hechtere gemeenschap’ tussen hun bevolkingen.61  

In september 1952 werden de kantoren in Luxemburg geopend. Naast de leden 
van de Autoriteit, die hun politieke positie ontleenden aan het feit dat ze parlementaire 
verantwoording aflegden aan de parlementaire Vergadering, hadden de nationale 
regeringen hun tafeltje. De trouvaille van Monnet en Spierenburg bleek te werken. ‘De 
ministers toonden zich in de praktijk zeer betrokken’, aldus een getuige, ‘en handelden al 
spoedig ‘als club’, buiten hun institutioneel zeer beperkte bevoegdheden.’62 Reeds uit het 
stichtingsmoment ontstond, onverwacht en buiten het verdrag, de tussensfeer van de 
leden. 

Feitelijk gebeurde dit al op de allereerste Raadsvergadering, in september 1952. 
‘Het was wereldnieuws en de gehele internationale pers was aanwezig’, herinnert een 
toen jonge minister zich. ‘Monnet, de president van het hoge gezagsorgaan straalde – 
ondanks zijn kleine gestalte – het gezag uit dat bij zijn hoge functie paste. De 
plechtigheden, de feestelijkheden, de diners alles was (..) welhaast adembenemend.’63 In 
deze ambiance besloten de zes ministers van buitenlandse zaken om vooruitlopend op 
de ratificatie van het verdrag voor een Europees leger – een heel andere tekst, met 
toevallig dezelfde ondertekenaars – een ontwerpstatuut voor een ‘Europese politieke 
Gemeenschap’ te laten opstellen. Ze deden dit als Zes onder elkaar. Het was een hoogst 
politiek besluit, dat met kolen en staal weinig van doen had. Zo werd de Raad van 
ministers, opgericht als Gemeenschapsinstelling, onmiddellijk het favoriete 
overlegorgaan van de ledenkring. 

Typerend is ook een gebeurtenis ruim een jaar later. Vanwege de eerste 
naoorlogse inzinking van de West-Europese economie uitten de ministers in de Raad de 
behoefte aan gezamenlijke conjunctuuranalyses en een overzicht van de weerslag van de 
crisis op de kolen- en staalindustrie. Daarover stond niets in het verdrag en de Raad was 
daartoe dus niet bevoegd. De Belgische minister Duvieusart kwam met de oplossing: 
‘Laten we dit doen als ‘représentants des gouvernements réunis au sein du Conseil’,’ dus 
als ‘vertegenwoordigers van de regeringen verenigd in de Raad’.64 Zo kwam onderzoek 
naar consumentenkoopkracht tot stand en ging het statistisch bureau van de Hoge 
Autoriteit zich bezighouden met veel meer dan mijnbouwstatistieken. Het bleek een 
vruchtbare formule, die in een decennium tot tientallen besluiten leidde.* 
 
Enkele jaren na hun stichtingspact zaten dezelfde zes staten opnieuw om de tafel. De 
stemming was voorzichtiger. Europa’s vorm werd een tweede slagje bijgedraaid. In de 
tussentijd was het ambitieuze plan voor een Europees leger, ontworpen volgens 
hetzelfde model, gestrand – exit Monnet.† Tussen 1955 en 1957 ontwierpen de Zes een 
verdrag over een Europese markt. Naar inhoud was dit pact verstrekkender dan het 
vorige. De afspraken beperkten zich niet tot één sector, maar raakten in potentie het 
hele nationale economische leven, industrie en landbouw voorop. Naar vorm 
daarentegen was het pact bescheidener. Men beperkte zich tot de economie en hield 
hooggestemde politieke doelen uit de preambule, afgezien van de frase ‘een steeds 
hechter verbond tussen de volken’.65 

Ook het institutionele mechaniek zag er in 1957 bescheidener uit. De 
instellingen bleven dezelfde maar de machtsverhoudingen veranderden. Er kwam 
geen ‘Hoge Autoriteit’ maar een ‘Commissie’; dat klonk onschuldiger. Haar 

                                                 
* Deze besluiten waren het die in 1965 door de Duitse jurist Kaiser werden gekarakteriseerd als 
‘Mischformen’ tussen gemeenschapsrecht en volkenrecht, ‘ohne Logik und Consequenz’, zie de proloog. 
† Monnet wedde in 1955 op het verkeerde paard. Hij nam ontslag als voorzitter van de Hoge Autoriteit 
kort voor de ministersconferentie van Messina (juni 1955). Zijn nieuwe idee was Europese atoomenergie; 
in de plannen voor een Europese markt had hij geen fiducie. 



 47 

voornaamste taak was op de regels letten en voorstellen doen. Wat met die 
voorstellen moest gebeuren, besliste de Raad van ministers. Voor veel onderwerpen, 
zoals landbouw, waren alleen principeafspraken gemaakt en moesten de echte regels 
nog worden opgesteld. De vlieger dat de Autoriteit/Commissie alleen verdragsregels 
hoefde toe te passen, ging ditmaal dus niet op. Een langdurige, zo niet permanente 
onderhandeling tussen de staten lag in het verschiet. Het verdrag was geen vaste wet, 
maar bood ruimte aan de open toekomst.* Ook dat maakte de beslismacht van de 
Raad een evidentie. De tafel van de regeringen kwam in het centrum van de 
besluitvorming te staan. 

Wel was het gesprek aan de ministertafel formeel onderworpen aan een vast 
script, de ‘Gemeenschapsmethode’. In dit script kreeg de Commissie het exclusieve 
initiatiefrecht op voorstellen voor Raadsbesluiten ten behoeve van de Europese 
markt. De Raad kon bij meerderheid besluiten, mits zijn besluit niet afweek van het 
voorstel van de Commissie; derhalve konden de lidstaten een Commissievoorstel 
alleen bij unanimiteit negeren. Deze meerderheidsstemming aan de tafel van de 
ministers zou voor een flink aantal beleidsterreinen na vier, acht of meer jaren van 
kracht worden. Met name de kleine lidstaten waren bereid het meerderheidsbeginsel 
te aanvaarden. Zij meenden dat bepaalde wetgeving dermate onmisbaar zou blijken 
voor de markt dat het algemeen belang het rechtvaardigde veto’s te kunnen 
omzeilen. Het geheel was een staaltje institutionele evenwichtskunst.  

De meerderheidsstemming, voor de nabije toekomst ingebouwd, was een 
opvallend element. Het was zwanger van gevolgen. Volgens een aanwezige sprak 
niemand tijdens de onderhandelingen in het Brusselse Hertoginnedal ooit het woord 
‘supranationaal’ uit.66 De centrale plaats voor de regeringen bood er ook geen reden 
toe. Toch gaf de meerderheidsstemming de gezamenlijkheid een (potentiële) 
supranationale trek. Tegelijk bleef door de ingebouwde vertraging een wezenlijk 
conflict over de verhouding tussen het geheel en de delen dat in de stemming 
besloten lag, toegedekt. Een Franse onderhandelaar noemde het pact van Rome 
mede daarom ‘un traité soigneusement ambigu’.67 
 
In de zeven jaar tussen de Schumanverklaring en de ondertekening van het verdrag van 
Rome nestelden de nationale regeringen zich aldus in het centrum van de Europese 
politiek. Hoewel de bedenker van de mijnbouwgemeenschap hen er aanvankelijk buiten 
wilde houden, verkregen zij eerst een advies- en instemmingsrecht (1951) en daarna de 
beslismacht (1957). De ministers zaten als het ware eerst aan een bijtafel, daarna aan de 
hoofdtafel. Het uitte zich ook in de werkwijze. Voortaan vergaderden de ministers 
minstens eens per maand als Raad, in plaats van driemaandelijks zoals voorheen. 

Opvallend ook was de plaats die de ambassadeurs van de Zes verwierven. Zij 
kwamen elke week bijeen, met een vertegenwoordiger van de Commissie, om lopende 
zaken te bespreken en de Raden voor te bereiden. Begonnen in 1953 als groepje 
pendelende diplomaten vormden de ambassadeurs vanaf 1958 een ‘comité van 
permanente vertegenwoordigers van de lidstaten’, zetelend in Brussel. Dit comité 
ontpopte zich tot cruciale schakel in het Gemeenschapsleven. De ambassadeurs 
vertegenwoordigden het nationale belang in Brussel en omgekeerd het 
Gemeenschapsbelang in de hoofdsteden. Omdat het comité buiten het verdrag was 
ontstaan noemde een van de ambassadeurs het schertsend een ‘bastaardkind van het 
verdrag van Rome’.68 (Pas in 1965 verwierf het verdragsstatus.) 

De gezamenlijke macht van de ambassadeurs, op de grens van diplomatie en 
politiek, was spoedig legendarisch. In hun comité werden talloze conflicten tussen 
de lidstaten weggemasseerd of uitonderhandeld, er werden economische belangen 
afgewogen, uitgeruild en vervlochten. Er heerste aan hun tafel een sterke 
                                                 
* Juristen noemen het mijnbouwverdrag daarom een traité-loi, het marktverdrag een traité-cadre. 



 48 

resultaatdwang. Tussen de Zes waren namelijk zoveel gezamenlijke besluiten te 
nemen dat alleen de belangrijkste onopgeloste zaken naar de ministers (die thuis ook 
ander werk hadden) konden worden doorgestuurd. In Gemeenschapskringen 
vreesden sommigen aanvankelijk dat de ambassadeurs de macht van de Commissie, 
die immers de voorstellen aan de Raad moest doen, zouden uithollen. Maar het 
besef groeide dat het forum een onontbeerlijke verbinding vormde tussen de 
hoofdsteden en ‘Brussel’. 
Alle betrokkenen getuigen van de bijzondere sfeer tussen de ambassadeurs. Felle 
debaters raakten er aan elkaar gehecht. Toen de Nederlandse ambassadeur eens 
verhinderd was vroeg de ongenaakbare gaullist Boegner teleurgesteld aan een 
medewerker: ‘Waar blijft Spierenburg toch?’69 Ook al zat men soms de hele dag te 
ruziën, er ontwikkelde zich een fenomenale esprit de corps. Na elf jaar aan deze tafel 
sprak dezelfde Boegner tot afscheid: ‘J’ai aimé ce Comité (..), comme nous l’aimons 
tous. Je dirai comme un marin aime son bateau, comme un paysan aime son champ 
ou sa vigne (..). Et il me semble en effet que ce qui caractérise ce cercle que nous 
formons, c’est la capacité qui nous est donnée d’y être entièrement nous-mêmes, (..) 
c’est (..) ce sentiment que nous y sommes tous égaux.’70 Deze ‘kring van gelijken’ – 
door de zuiveren in de Europese leer beschimpt als ‘een uitvinding van de duivel’71 – 
was een van de vroegste vormen waarin de onvoorziene tussenwereld van de 
lidstaten zich manifesteerde. Dit was de plaats waar het vertrouwen tussen de leden 
langzaam groeide. De gezamenlijkheid kroop door de kieren van het verdrag naar 
buiten. 

Het permanente gesprek tussen ministers (maandelijks) en ambassadeurs 
(wekelijks) bevorderde het clubgevoel tussen de lidstaten enorm. Cruciaal was dat de 
regeringen samen aan tafel waren gezet. Daarmee werd het prille Europese politieke 
lichaam levensvatbaarder dan ze in Monnets oorspronkelijke, ijle federale lucht zou 
zijn geweest, namelijk bij machte verantwoordelijkheid te dragen ten opzichte van de 
nationale bevolkingen. 
 
Met de nieuwe grondslag uit Rome doken twee vragen verscherpt op. Ten eerste: 
wat was de stem van een individuele regering waard bij het nemen van een 
gezamenlijk besluit? Hoe sterk stond je als jij iets niet wilde en vier of vijf andere 
wel? Het is de constitutionele vraag van de meerderheid. Ten tweede: wat was de 
verhouding tussen een gezamenlijk besluit, eenmaal genomen, en ieders individuele 
besluiten? Kon je als minister in de Raad in Brussel ‘A’ afspreken en thuis met je 
eigen regering in Parijs, Rome of Den Haag toch maar liever ‘B’ besluiten? Het is de 
juridische vraag van de voorrang. Deze kwesties worden in aparte domeinen 
uitgevochten. Toch is de inzet in beide gevallen de mate van gezamenlijke dwang, de 
verhouding tussen de voltallige kring en de afzonderlijke leden. Vanuit de kring 
gezien: zijn we in staat besluiten te nemen en houdt iedereen zich eraan? Vanuit de 
leden gezien: kan ik me onder de gezamenlijke dwang uitwurmen ten tijde van de 
beslissing (veto) of achteraf (met contraire besluiten)? Vanaf 1958 werden de 
voorrangs- en de meerderheidsvraag het strijdtoneel van de verhouding tussen 
lidstaten en gezamenlijkheid. 

De beide kwesties voorrang en meerderheid worden in de literatuur te weinig 
in nauwe samenhang beschouwd. Vreemd is dit niet. Niet alleen zijn het 
afzonderlijke disciplines die zich erover buigen, ook stelt de arbeidsdeling elk in staat 
zijn eigen feestje te vieren. Het burgerkantorenvertoog looft het Hof en de uitkomst 
van de juridische slag om de voorrang. Het statenvertoog geniet van De Gaulle en 
zijn overwinning in de slag om de meerderheid. Om de feestvreugde niet te 
verstoren wordt de andere helft van het verhaal weggelaten of als ruis afgedaan 
(‘juridische usurpatie’, ‘politieke terugslag’). Beide partijen bestendigen vanuit hun 
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eigen maatstaf de tweedeling supranationaal versus intergouvernementeel en voeden 
zo het misverstand dat voor Europa slechts twee ontwikkelingsrichtingen 
openstonden. Maar zo was het niet en zo ging het niet. 

Wie beide kwesties nuchter tezamen beschouwt, ziet meteen dat de Zes in de 
kern vier paden konden inslaan: meerderheid met voorrang / meerderheid zonder 
voorrang / unanimiteit met voorrang / unanimiteit zonder voorrang. Dat waren de vier 
potentiële grondvormen van de Europese orde, vier mogelijke invullingen van het 
onbeschreven blad uit de Salon de l’Horloge. Het denkschema supranationaal versus 
intergouvernementeel blijft blind voor twee ervan, waaronder degene die werd gekozen, 
en voldoet alleen al daarom niet. 

De feiten en gebeurtenissen waren rijker en inventiever dan de ideologische 
sjablonen konden vermoeden. Het zal blijken dat de lidstaten niet in de ene kwestie het 
supranationale en in de andere het intergouvernementele pad insloegen. (De breinbreker 
van een tegenstrijdigheid is daarmee gerelativeerd.) Nee, feitelijk deden ze tweemaal 
hetzelfde. Tweemaal kozen ze voor de optie met de zwaarste gezamenlijke dwang. De 
uitkomst: voorrang voor de gezamenlijkheid, bij consensus van de leden. 

Het geval wil dat beide keuzes werden gemaakt in Luxemburg, de ene in een 
Hofuitspraak van 5 februari 1963, de andere in een politiek akkoord van 29 januari 
1966. Tijdens deze drie beslissende jaren werd – bij eliminatie van de drie overige – dit 
pad ingeslagen. Met het onverwachte resultaat leeft Europa nog steeds. 
 
 2 De geest 
 
 De zes stichterstaten hadden tevoren niet afgesproken hoe een conflict tussen 
een Europese en een nationale regel zou worden beslecht. Wat als de nationale ministers 
een gezamenlijk besluit namen dat door een van hen in eigen land niet werd nageleefd 
of zelfs ondermijnd? Zulke dingen gebeurden. In Brussel accordeerde een minister het 
ene, thuis bepaalde de regering daarna iets anders. Misschien betrof het een incident, 
een moment van zwakte. Dan konden de anderen – en ook de Commissie, die als 
waakhond optrad – naar het Hof stappen en zou het zich wel oplossen. Maar het 
conflict kon ook fundamenteler zijn. Want wat als een lidstaat de schending van de 
Europese regel zou rechtvaardigen met een beroep op andere, in het eigen parlement 
aangenomen nationale wetten of zelfs op de grondwet? Dan was het recht tegen recht. 
Welke regel had dan voorrang? 

Gebruikelijk in het internationale recht is dat een staat zelf bepaalt hoe hij aan 
zijn internationale verplichtingen voldoet. Voor niet-nakoming ervan kan hij 
aansprakelijk worden gesteld voor internationale fora. Vertaald naar de Gemeenschap 
anno 1960: de andere lidstaten en de Commissie konden bij het Europese Hof in 
Luxemburg een proces aanspannen tegen een lidstaat die de Gemeenschapsregels niet 
naleefde; de klagers zouden gelijk krijgen, de aangeklaagde zou zijn wetgeving moeten 
aanpassen. Wel was het de vraag of deze klassieke reparatiemethode voor de 
Gemeenschap volstond. Ze belastte de Commissie bovenmatig en was erg tijdrovend, 
met als gevolg langdurige verstoringen van de gemeenschappelijke markt. Enerzijds kon 
men daarom een rechtstreekse toepassing van het Gemeenschapsrecht in de nationale 
rechtsordes bepleiten. Dit zou als consequentie hebben dat ook particulieren zich erop 
zouden kunnen beroepen, tegen hun eigen (of een andere) lidstaat. Anderzijds, als de 
stichterstaten zo’n drastische inperking van hun juridische bewegingsruimte hadden 
gewild, hadden ze dat ook expliciet in hun pact kunnen opschrijven. 

Spoedig lag dit dilemma op het bord van een nationale rechter. De firma Van 
Gend & Loos had begin jaren zestig enkele tonnen van een bepaald type plastic 
vervoerd van West-Duitsland naar Nederland, kreeg te maken met een verhoogde 
invoerheffing en tekende daartegen bezwaar aan bij de Nederlandse douanerechter met 
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een beroep op het verdrag van Rome. De belastingdienst beweerde op basis van andere 
nationale besluiten dat geen onrechtmatige tariefsverhoging had plaatsgevonden. De 
nationale rechter, aarzelend, vroeg eerst maar eens advies aan het Hof in Luxemburg 
over de onderliggende kwestie: kende het Europese verdrag, gericht tot de lidstaten, ook 
afdwingbare rechten toe aan particulieren? Het te verwachten antwoord was ‘nee’ en 
daarmee zou de zaak zijn afgedaan. Het liep anders. 

De uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Van Gend & Loos staat bekend 
als een mijlpaal in de geschiedenis van het Europese recht. In menig juridisch handboek 
valt te lezen hoe ‘verziend’, ‘stoutmoedig’ of ‘vernieuwend’ de rechters in Luxemburg 
waren, terwijl tegelijk wordt benadrukt dat zij niets anders deden dan de conclusies 
trekken uit het verdrag. Dit is raadselachtig. Hoe kan een toepassing van de regel tegelijk 
een vernieuwing van de grondslag betekenen? Deze paradox raakt de kern. Het arrest 
van 5 februari 1963 is een Europees passagemoment dat slaagde dankzij 
zelfverloochening. Hoewel aan het standaardrelaas weinig valt toe te voegen, is het 
nuttig eerst zaak en uitspraak voor ogen te hebben om Van Gend & Loos te kunnen 
appreciëren, niet als de bekende stapsteen van de juridische doctrine, maar als 
doorbraak in de politieke verhouding tussen de lidstaten en de gezamenlijkheid. 
 In de procedure maakten, afgezien van de partijen in het geding, ook de 
Belgische, Duitse en Nederlandse regeringen en de Commissie hun observaties kenbaar 
aan het Hof. Neen, protesteerden de drie regeringen in koor, het verdrag bindt ons 
lidstaten alleen internationaal-rechtelijk. Als wij het verdrag overtreden mag dit heus bij 
het Luxemburgse Hof worden aangekaart door een andere lidstaat of de Commissie, 
maar in geen geval door onze eigen burgers voor een nationaal hof. Wij blijven graag 
baas in eigen huis, aldus Brussel, Bonn en Den Haag. Daarentegen vond de Commissie, 
net als Van Gend & Loos, dat ook particulieren zich moesten kunnen beschermen tegen 
schendingen van de grondslagen van de Europese markt. Een opsteker voor de drie 
regeringen was dat advocaat-generaal Römer hun kant koos; de adviseur van het Hof 
pleitte tegen toegang tot het Gemeenschapsrecht voor particulieren. 
 Op 5 februari 1963 kwam het zevenkoppige Hof van Justitie tot een verrassend 
oordeel.* Het volgde de advocaat-generaal niet. Om te beginnen verklaarde het Hof 
zichzelf bevoegd, tegen de procedurele bezwaren van de regeringen in, de vraag van de 
nationale rechter te beantwoorden. Zo stelde het zijn spreekrecht veilig. Vervolgens 
betoogde het Hof dat het antwoord op de vraag niet louter lag in de uitdrukkelijke 
verdragsbepalingen, maar in (let op de volgorde) ‘de geest, de inhoud en de bewoordingen’ van 
de stichtingsakte. Zo schiep het spreekruimte. Van de drie aldus ingeroepen emanaties 
van het pact van Rome deed de geest het scheppende werk, getuige de hierop volgende, 
spectaculaire sleutelpassage van het arrest: 

 
Dat het oogmerk van het E.E.G.-verdrag, namelijk de instelling van een 

gemeenschappelijke markt wier werkzaamheid de ingezetenen der 
Gemeenschap rechtstreeks betreft, impliceert dat dit verdrag meer is dan 
een overeenkomst welke slechts wederzijdse verplichtingen tussen de 
verdragsluitende mogendheden schept; 

                                                 
* In 1963-1964 werd het Hof voorgezeten door de Nederlander Donner. De leden, door hun eigen 
regering gekozen, hadden een uiteenlopende politieke, rechterlijke en academische achtergrond. De 
Belgische rechter Delvaux was onder meer landbouwminister geweest, de Fransman Lecourt minister van 
justitie en de Duitser Strauss lid van het Constitutionele Hof; de Italiaan Rossi en de Luxemburger 
Hammes hadden een magistratelijke carrière doorlopen, de Italiaan Trabucchi en voorzitter Donner een 
academische. Vanaf de oprichting in 1952 tot aan de uitbreiding van 1973 had het Hof zeven leden (één 
voor elke lidstaat, plus één om op oneven uit te komen opdat de stemmen niet staakten) en twee 
advocaten-generaal. Bij politiek akkoord waren de laatsten Duits en Frans; Italië, de derde grote lidstaat, 
kreeg de boventallige rechter. 



 51 

Dat deze opvatting wordt bevestigd door de preambule van het verdrag die zich 
over de regeringen heen richt tot de volken (..); 

Dat (..) de ingezetenen der in de Gemeenschap verenigde staten door middel 
van het Europese Parlement (..) geroepen zijn mede te werken aan de 
arbeid dezer Gemeenschap; (..) 

Dat (..) de Gemeenschap in het volkenrecht een nieuwe rechtsorde vormt ten 
bate waarvan de staten, zij het op een beperkt terrein, hun soevereine 
rechten hebben begrensd en waarbinnen niet slechts deze lidstaten, maar 
ook hun onderdanen gerechtigd zijn.72 

 
Zo schiep het Hof vanuit een ‘oogmerk’ in enkele zinnen niet minder dan ‘een nieuwe 
rechtsorde’. Daarna was het een kwestie van de redenering afwikkelen. Wat betreft het 
geschil zelf kaatste het Hof de bal terug naar de nationale rechter. Toegang tot het 
Gemeenschapsrecht voor particulieren betekende niet dat het Hof zijn deuren voor hen 
openzette, maar dat nationale rechters naleving van Europese regels moesten 
garanderen.* Over de verhoogde importheffing voor Van Gend & Loos moest derhalve 
de Nederlandse douanerechter oordelen, met het verdrag in de hand. 
 Wat maakt deze Hofuitspraak revolutionair? Juristen ontwaren er de geboorte 
van, in het jargon, ‘rechtstreeks effect’, het beginsel volgens welke particulieren zich 
onder bepaalde voorwaarden over de staten heen op het verdrag kunnen beroepen. Dit 
is inderdaad niet onbelangrijk. Het verknoopt de Europese en de nationale rechtsordes 
op bijzondere wijze. Bovendien waren de gevolgen voor de verhouding tussen 
individuen en Europa aanzienlijk. Het Hof bond in één strategische beweging twee 
nieuwe groepen met taken en belangen aan de werking van het Gemeenschapsrecht. 
Ten eerste was vanaf nu elke nationale rechter tevens Europees rechter. Hij diende de 
Europese regels toe te passen, niet aan het Hof in Luxemburg, maar vanuit zijn eigen 
gerechtshof of tribunaal, hoe hoog of laag en in welk rechtsdomein ook. Ten tweede 
kon vanaf nu iedere deelnemer aan het economisch leven – fabrikant, handelaar, 
werknemer, consument – een lidstaat dwingen tot naleving van die regels. Ook dit was 
een bewuste zet van het Hof, getuige de opmerking in Van Gend & Loos dat ‘de 
waakzaamheid der belanghebbenden op de verzekering van hun rechten’ een nuttige 
aanvulling zou vormen op het toezicht door de Commissie en de lidstaten. Een van de 
zeven rechters zou het later nog krasser formuleren: ‘Wanneer een particulier zich tot de 
rechter wendt om het recht te doen erkennen dat hij aan de verdragen ontleent, handelt 
hij niet slechts uit eigenbelang, hij wordt daardoor een soort hulpagent van de 
Gemeenschap.’73 In één klap stonden zo honderden gerechtshoven en miljoenen 
potentiële klagers ten dienste van Europa: alleen al in rechtssociologisch opzicht is Van 
Gend & Loos een meesterzet. 

Toch ligt hier niet het voornaamste constitutionele belang van Van Gend & 
Loos. Aan het nieuwe rechtsbeginsel ging namelijk iets fundamenteels vooraf, dat door 
juristen wel eens wordt vergeten. Noodzakelijke voorwaarde voor het succesvol 
uitroepen van een rechtstreekse juridische band tussen individuen en Europa was dat de 
staten zich aan de kant lieten zetten. In de gewaagde – en verzwegen – wijze waarop het 
Hof dat deed, ligt het genie van het arrest. Tegen de wil van de stichterstaten, waarvan 
er nota bene drie ter zitting hadden geprotesteerd, plaatste het Hof de Stichting, boven 
de letter van het verdrag, zijn geest. Het Hof blufte, vanzelfsprekend. Want wie kent de 
geest van het pact? Wie bepaalt dat de rechters, eerder dan de stichters, uit naam van die 

                                                 
* Precisering: het bestaan van de ‘prejudiciële procedure’ via welke de Nederlandse douanerechter in Van 
Gend & Loos het Hof in Luxemburg om uitleg vroeg impliceerde op zichzelf dat nationale rechters het 
Gemeenschapsrecht toepasten, ten minste wat betreft het kartelrecht en de (rechtstreeks toepasselijke) 
verordeningen. Het arrest Van Gend & Loos breidt deze Europese rol van de nationale rechters aanzienlijk 
uit. 



 52 

geest mogen spreken? Als de stichterstaten tevoren hadden moeten aanvaarden dat het 
oogmerk van de Gemeenschap inderdaad ‘impliceert dat dit verdrag meer is dan een 
overeenkomst welke slechts wederzijdse verplichtingen tussen de verdragsluitende 
mogendheden schept’, waren ze misschien wel voor ondertekening teruggedeinsd. In 
die zin speelde het Hof in Van Gend & Loos hoog spel. De Nederlandse regering had 
zelfs gewaarschuwd dat de lidstaten de uitspraak konden boycotten. Den Haag, 
rekenend met de letter, vergiste zich in de macht van de geest. Het Hof nam de gok, en 
won. De staten legden zich alle neer bij de uitspraak. Pas met die aanvaarding door de 
staten, niet eerder, werd de Gemeenschap ‘een nieuwe rechtsorde’. In het voorbijgaan 
benoemde het Hof zichzelf tot de hoogste woordvoerder van de stichtingsgeest. 

Het politieke succes van Van Gend & Loos rust dus op een intelligent spel met 
de tijd. Het Hof pleegt op 5 februari 1963 een coup namens een nieuwe, autonome 
rechtsorde, maar het pretendeert – hoewel niemand daarvan op de hoogte was – dat 
deze orde al zo oud was als het verdrag. Zo wordt de inbreuk op de status quo verhuld. 
Of beter: zo wordt de breuk van het stichtingsmoment in het verleden gelegd. De 
rechters zeggen als het ware bemoedigend tegen de staten: het is geen sprong hoor, u 
was allang over de brug. 
 
Zodra de staten in de positie zijn gemanoeuvreerd te geloven de brug over te zijn, zodra 
de zes stichtende regeringen het Hof erkennen als gezaghebbend woordvoerder van de 
Europese Stichting, zijn ze juridisch getemd. Het Hof kon vanaf dat moment met een 
beroep op de fictieve oorsprong (‘1957’) moeiteloos rechtsbeginselen formuleren 
waarmee het de positie van de gezamenlijkheid versterkt. Hoewel daarmee voor juristen 
het werk (en het watertanden) begint, zijn dit in het hier gekozen stichtingsperspectief 
de afgeleiden van het oorspronkelijke passagemoment van 5 februari 1963. 
 Eén vervolgstap is wel van belang. Als gezegd plukte het Hof de eerste vrucht 
van de nieuwe situatie in Van Gend & Loos; dit was de ‘rechtstreekse werking’ van het 
Europees recht. (Inmiddels weten we dat de boom werd geplant toen de staten het Hof 
die eerste vrucht ongestoord lieten plukken.) Het Hof sprak zich in dat arrest niet 
meteen uit over dat andere grote beginsel, de ‘voorrang’ van Europees op nationaal 
recht. Op zichzelf had het ook die verleidelijke vrucht meteen kunnen oogsten.* Dat 
was echter overbodig aangezien de Nederlandse grondwet zelf al bepaalde dat 
internationale verdragen voorgaan op nationale wetgeving – en had dus een 
onbescheiden gebaar te veel kunnen zijn. Het Hof besloot een beter moment af te 
wachten. 

De gelegenheid kwam spoedig, dankzij onenigheid tussen een Italiaanse 
consument en het staatselektriciteitsbedrijf. Opnieuw was het een lagere administratieve 
rechter (de Milanese vrederechter) die vanwege de mogelijke strijdigheid van een later 
nationaal besluit (nationalisatie van de elektriciteitsvoorziening) met het Europese 
verdrag wilde weten of bepaalde verdragsbepalingen rechtstreekse werking hadden. 
Opnieuw betwistte de betreffende nationale regering krachtig de rechtmatigheid van dit 
verzoek. Het leidde tot de eveneens legendarische Hofuitspraak Costa/ENEL van 15 juni 
1964. Voortbouwend op Van Gend & Loos stellen de zeven rechters: 
 

                                                 
* In de procedure van Van Gend & Loos voelde ieder dat de kwesties ‘rechtstreeks effect’ en ‘voorrang’ 
nauw verwant waren. Ter zitting pleitte de Commissie voor voorrang van Gemeenschapsrecht, terwijl de 
Nederlandse en de Belgische regering het Hof bij voorbaat het recht hadden ontzegd dit toe te kennen. 
Advocaat-generaal Römer, aan zijn ambt verplicht zijn sympathie voor het standpunt van de regeringen in 
termen van een gezamenlijk belang te gieten, had betoogd dat rechtstreekse werking de juridische 
onzekerheid in de Gemeenschap zou vergroten, juist omdat niet alle zes grondwetten, zoals de 
Nederlandse, voorrang gaven aan internationale verdragen. Het Hof had Römers redenering zomaar 
kunnen omdraaien, om met het ene ook het andere beginsel af te kondigen. 
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Anders dan met gewone internationale verdragen het geval is, heeft het E.E.G.-verdrag 
een eigen rechtsorde in het leven geroepen (..); 

De lidstaten hebben namelijk, door voor onbepaalde tijd een Gemeenschap op 
te richten, voorzien van eigen organen, van rechtspersoonlijkheid en 
handelingsbevoegdheid, van vertegenwoordigingsbevoegdheid op het 
internationale vlak (..), hun soevereine rechten, zij het op een beperkt 
terrein, begrensd (..); 

Deze opneming in het recht der lidstaten van uit gemeenschapsrechtelijke bron 
voortkomende rechtsregels en, meer in het bijzonder, de geest en de 
inhoud van het verdrag, hebben tot gevolg dat de staten tegen de 
rechtsorde, die zij op basis van wederkerigheid hebben aanvaard, niet 
kunnen ingaan met een later, eenzijdig afgekondigd wettelijk voorschrift; 
een dergelijk voorschrift kan derhalve niet boven de rechtsorde van de 
Gemeenschap worden gesteld; 

(..) dat de voorrang van het gemeenschapsrecht wordt bevestigd door artikel (..) 
(..) dat [dus] het verdragsrecht, dat uit een autonome bron voortvloeit, op grond 

van zijn bijzonder karakter niet door enig nationaal recht opzij kan 
worden gezet, (..) zonder dat de rechtsgrond van de Gemeenschap zelf 
daardoor wordt aangetast.74 

 
In de reprise minder spectaculair, maar wel een fraai opgebouwde 

zelfbevestiging. In de eerste geciteerde overweging corrigeert het Hof zichzelf: het 
Europees recht valt, als rechtsorde, bij nader inzien niet onder het ‘gewone’ 
internationaal recht, maar is iets eigenstandigs. In de tweede overweging neemt het Hof 
nieuwe, althans in Van Gend & Loos ongebruikte elementen uit de stichting ter 
versterking van die autonome rechtsorde. Dan pas is het moment gekomen de geest van 
de stichtingsakte aan te roepen om te reiken naar het beginsel van voorrang, dat eerst 
negatief (geen nationale voorrang) en vervolgens positief (Europese voorrang) wordt 
geformuleerd, waarna de zelfverzekerde conclusie volgt. Kortom, eerst zet het Hof de 
boom nog wat steviger in de grond en dan plukt het, uit naam van de stichtingsgeest, de 
begeerde vrucht. De Europese rechtsorde plaatst zich boven de nationale rechtsordes. 

Lieten de staten zich opnieuw overbluffen? Niet allemaal onmiddellijk. Van de 
zes stichterstaten gaven alleen in Nederland en Luxemburg de nationale grondwetten 
zelf al voorrang aan internationaal recht en werd dit beginsel consequent gevolgd. In de 
andere vier kwam de voorrangsclaim van de Europese rechtsorde op enig moment 
terecht bij de hoogste nationale rechtscolleges, het Hof van Cassatie in België en de 
Constitutionele Hoven in Duitsland, Frankrijk en Italië. Na enige onzekerheid en 
aarzeling deden deze hoven tussen 1971 en 1975 alle uitspraken waarin ze de voorrang 
van de Europese regel aanvaardden (in één geval met een uitzondering). Het duurde dus 
ruwweg een decennium alvorens de zes stichters de in Costa/ENEL afgekondigde 
prioriteit van de gezamenlijke regels formeel hadden erkend in hun hoogste 
rechtspraktijk. Daarmee was de coup van het Hof afgezegend. Want in tegenstelling tot 
de stichterstaten, die in 1963/1964 plots kregen te horen waar ze in 1957 mee zouden 
hebben ingestemd, wisten alle staten die daarna intraden tevoren waaraan ze begonnen. 
Alle toetreders – van de Britten, Ieren en Denen in 1973 tot en met de Roemenen en 
Bulgaren in 2007 – hebben bij de gelegenheid van hun intrede in de Europese orde de 
jurisprudentie uit Luxemburg moeten onderschrijven. Zij werden niet achteraf in naam 
van de stichtingsgeest overbluft, maar sprongen zelf. 
 
Hoewel zich nadien nog schermutselingen hebben voorgedaan – denk aan de 
lotgevallen van het artikel in het grondwetsverdrag van 2004 dat de voorrang ook in het 
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stichtingspact wilde zetten en later weer sneuvelde – is de strijd tussen gerechtshoven 
over de gewone besluitvorming beslecht in het voordeel van de Europese orde.  

Toen bijvoorbeeld de machtige lidstaat Duitsland in 1990 een wegenbelasting 
had ingevoerd die alleen voor buitenlanders ging gelden, kwam deze maatregel voor het 
Hof. Een Duitse minister kwam hoogst persoonlijk pleiten voor behoud van de 
Strassenbenützungsgebühr – ‘in toga en vol vuur’,75 zoals een rechter zich herinnert. In mei 
1992 oordeelde het Hof onverkort dat de wegenbelasting in strijd was met de 
concurrentieregels; Bonn legde zich erbij neer. Gezamenlijke besluiten zijn, eenmaal 
genomen, bindend en kunnen worden afgedwongen. 
 Horen we tot slot een pleidooi van een voormalige president van het Hof, 
rechter ten tijde van Van Gend & Loos en Costa/ENEL. Het is een weergaloos staaltje 
Hofretoriek, uit 1976, waarin én de geest van de stichting én de natuur der dingen het 
‘vanzelfsprekende’ voorrangsbeginsel komen schragen: ‘Avoir élaboré tant de traités et 
de règlements, aménagé à grands frais tant institutions réparties entre Bruxelles, 
Luxembourg et Strasbourg, pour permettre qu’en un trait de plume, un Etat membre 
puisse allègrement empêcher de s’appliquer chez lui les règles communes ainsi édictées, 
constituerait une entreprise quasi démentielle dont on ne saurait supposer qu’elle ait été 
voulue par les auteurs des traités... ! C’est bien ce qu’ont estimé les Cours et tribunaux 
de la plupart de nos Etats, lorsque explicitement ou implicitement, ils ont considéré 
comme dérivant de la nature des choses qu’un droit communautaire doit être commun 
et, par conséquent, prévaloir sur le droit de chaque Etat membre. Mais ce qui va sans 
dire, va encore mieux en le disant, alors surtout que le principe a pu être ça et là, 
contesté.’76 
 
 
 3 De lege stoel 
 
 Het jaar 1965 bracht stormen over het Europa van de Zes. Frankrijk bleef 
maanden weg uit Brussel en dreigde het stichtingspact op te zeggen. Twee nationale 
verkiezingen – Duitse in september en Franse in december – droegen beslissend bij aan 
de uitkomst van het conflict, dat in januari 1966 zijn beslag kreeg. Uiteindelijk kreeg 
geen van de zes staten volledig zijn zin en konden toch alle een zege claimen. De enige 
evidente verliezer was de zevende partij aan tafel. 

De spectaculaire gebeurtenissen van 1965–1966 zijn te beschouwen als Europa’s 
eerste constitutionele crisis. Een latente spanning tussen twee visies op de Europese 
orde kwam tot uitbarsting. De ongekende heftigheid van de gebeurtenissen – zowel in 
de ogen van tijdgenoten als in retrospectief – als ook de samenkomst terug aan tafel zijn 
een teken dat Europa een fundamenteel passagemoment beleefde. Om niet meteen in 
vaste denkschema’s te geraken is het de moeite waard de gebeurtenissen zich eerst eens 
te laten ontrollen (Crisis en compromis). 

De uitkomst, het ‘Compromis van Luxemburg’ van 29 januari 1966, wordt 
veelal beschouwd als het begin van een blokkade van de Europese politiek. Inderdaad 
legden de Zes het verdragsscript de facto lange tijd terzijde. Anderzijds merkten zij dat je 
niet naar believen van de Europese tafel kon stappen, de vrije buitensfeer in. Eén 
lidstaat probeerde het, maar kwam na zeven maanden zijn ‘lege stoel’ weer innemen. 
Tussen de binnensfeer van het verdrag en de buitenwereld van de diplomatie bleek 
onverwacht een tussenwereld te liggen, met eigen regels en eigen dwang. Het 
compromis van januari 1966 betekende voor deze tussensfeer van de lidstaten een 
coming-out: de erkenning door de Zes van een gezamenlijk bestaan buiten het verdrag. In 
de decennia erna zou blijken dat Europa zich op basis van dit, ietwat onheus verguisde 
akkoord kon ontwikkelen tot politiek lichaam. Niet als een eigen benen krijgende 
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Brusselse binnensfeer, maar als een steeds hechter vervlochten gezamenlijkheid van 
lidstaten (Passage). 
 

Crisis en compromis 
 
Inzet van de crisis was de overgang naar meerderheidsbesluitvorming per 1 januari 
1966. Deze datum was in het verdrag van Rome ingeschreven. Voor de instelling van de 
gemeenschappelijke markt hadden de staten (in beginsel) twaalf jaar uitgetrokken, te 
beginnen in 1958. De periode was onderverdeeld in drie etappes van vier jaar. Terwijl de 
stap van de eerste naar de tweede etappe begin 1962 bij een zwaarbevochten 
‘overgangsbesluit’ plaatsvond, zou de overgang van de tweede naar de derde etappe 
automatisch plaatsvinden. Vanaf dat moment zou de Raad van ministers bij 
meerderheid besluiten over vitale zaken als graanprijzen, handelsakkoorden en 
kapitaalverkeer. Dit zou de verhouding tussen lidstaten en gezamenlijkheid drastisch 
gaan wijzigen. Maar hoe? 

In Brussel keek men tevoren met zelfvertrouwen uit naar het moment van de 
meerderheid. Wie anders dan de Commissie zou, voorbij de unanieme staten, kunnen 
spreken namens Europa? Dat was althans de opvatting van Commissievoorzitter Walter 
Hallstein. In april 1962 zette de voormalig hoogleraar rechten voor een Amerikaans 
academisch publiek de prille Brusselse orthodoxie uiteen: ‘The principle of majority 
voting is employed by the Community for its regular proceedings; the rule of unanimity, 
which was one of the stumbling blocks of previous experiences, is here reserved for 
exceptional cases (..). Moreover, majority voting becomes more and more the norm for 
Council’s decisions as the treaty’s transition period progresses.’77 Besluitvorming bij 
unanimiteit van staten moest worden gezien als een laatste stuiptrekking ter voltooiing 
van de stichtingsfase. Professor Hallstein had bovendien de overtuiging, gevoed door de 
toenmalige Amerikaanse theoretici van het functionalisme, dat de Europese 
economische integratie méér was dan economie. Ze schiep een nieuw ‘zôon politikon’,78 
een politiek wezen. De jonge Gemeenschap was een collectieve persoonlijkheid en zijn 
eigen instelling had de rol, zo niet van hoofd, dan tenminste van motor. Deze 
redenering bracht de Commissievoorzitter dichtbij de aanspraak een Europese regering 
te vertegenwoordigen. Met de technische term ‘executieve’ bleef hij nog één stap van 
dat taboewoord verwijderd. 
 Tezelfdertijd was men zich ook in Parijs bewust van de naderende 1 januari 
1966. Sinds 1958 regeerde generaal De Gaulle. Tegen de verwachtingen in had de oude 
oorlogsheld het Europese verdrag netjes nageleefd en het ook, voor zover er Franse 
landbouwbelangen op het spel stonden, door de andere lidstaten doen naleven. Liefde 
voor de supranationale zaak was dit niet, zoals hij in befaamde persconferenties 
duidelijk maakte. In een correctie op de hem algemeen toegeschreven uitdrukking 
‘l’Europe des patries’, het Europa van de vaderlanden, zei De Gaulle op 15 mei 1962 
tegen de pers: ‘[L]a patrie est un élément humain, sentimental, alors que c’est sur des 
éléments d’action, d’autorité, de responsabilité qu’on peut construire l’Europe. Quels 
éléments? Eh bien, les Etats! (..) J’ai déjà dit et je répète, qu’à l’heure qu’il est, il ne peut 
y avoir d’autre Europe que celle des Etats, en dehors naturellement des mythes, des 
fictions, des parades.’ En over de meerderheisbesluiten: ‘Il n’y a pas moyen, à l’heure 
qu’il est, de faire en sorte qu’une majorité étrangère puisse contraindre des nations 
récalcitrantes.’79 

Er was meer dan retoriek. Op verzoek van de Generaal had een Frans minister 
al in 1960 onderzocht hoe de ‘federale virtualiteiten’ uit het verdrag van Rome, bovenal 
de meerderheidsbesluitvorming, konden worden ‘geïnactiveerd’. Door een slordige 
secretaresse belandde deze vertrouwelijke nota in een krant. Ook Franse plannen voor 
een Europese politieke unie uit 1961 en 1962 waren algemeen beschouwd als het onder 
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voogdij stellen van de Gemeenschap en daarom gestrand. De partijen konden dus 
tevoren elkaars standpunten en intenties kennen. 

In de lente van 1965 kwam de zaak in een stroomversnelling. De beweging 
kwam van de Brusselse troonpretendent. Half maart bracht Hallstein een officieel 
bezoek aan Amerika. Hij sprak in het Witte Huis met president Johnson en in het 
Pentagon met de minister van defensie. Deze laatste stap, een intrede in het heilige 
domein van de nationale veiligheid, was zonder precedent. Opmerkelijk was ook dat de 
Commissievoorzitter logeerde in het Blair House, gewoonlijk aan bezoekende 
staatshoofden voorbehouden. Ten slotte fluisterden de coulissen dat Hallstein op de 
vraag van een Amerikaans journalist wat zijn functie behelsde zou hebben geantwoord 
‘a kind of Prime Minister of Europe’.80* Deze pretenties van haar voorzitter verraadden 
een opwinding in de Commissie als geheel. Volgens een Franse Commissaris, zelf 
sceptisch, meende de meerderheid van zijn collega’s dat de jour de gloire nakende was en 
droomden zij van een ‘Eed van de Kaatsbaan’ à la 1789.81 (Ruim een half jaar later zou 
inderdaad een constitutionele eed worden gezworen, maar een heel andere.) 

Op maandagavond 22 maart stemde de Commissie in met een ambitieus pakket 
voorstellen dat, indien aanvaard door de lidstaten, de gezochte politieke sprong zou 
betekenen. Drijvende krachten erachter waren Hallstein en de Nederlandse 
Commissaris Mansholt. Drie onderwerpen waren slim aaneengeschakeld: 
landbouwfinanciering, Gemeenschapsbudget en parlementaire bevoegdheden. Kort 
gezegd zouden de boeren allengs geheel worden betaald uit een Europees 
landbouwfonds, zouden daartoe de invoerheffingen op landbouw- en industriële 
producten rechtstreeks in een Europese schatkist vloeien en zouden de Straatsburgse 
parlementariërs een beslissende stem krijgen in de besteding van de gelden. Het eerste 
deel van dit drieluik was in beginsel weinig controversieel (de belangenstrijd lag in de 
uitwerking), aan het tweede viel op dat de inkomsten vanaf zeker moment de uitgaven 
fors zouden overschrijden en de Commissie het monopolie op voorstellen voor de 
besteding had, aan het derde dat de parlementariërs het budget tegen de wil van tot aan 
vier lidstaten konden wijzigen. In een inbreuk op het protocol werden deze plannen 
twee dagen later door Hallstein bekend gemaakt tijdens een zitting van de Straatsburgse 
Vergadering – destijds nog bestaande uit afgevaardigden van nationale parlementen – 
alvorens ze aan de lidstaten waren gestuurd. Zo richtte de Commissie zich rechtstreeks 
tot parlementen en publieke opinie, over de hoofden van de regeringen heen. De 
ministers hadden tot hun ongenoegen een deel van hun handelingsvrijheid verloren. Met 
name Frankrijk, dat het voorzitterschap bekleedde, was gegriefd. 

Het beslissende debat in de Raad van ministers vond plaats van 28 tot 30 juni 
1965 in het Brusselse Congrespaleis. Het conflict spitste zich toe op de vraag of het 
drieluik in samenhang moest worden besproken (Italië, Duitsland, Nederland) of dat 
een akkoord over het eerste luik kon volstaan (Frankrijk). De achtergrond was de 
deadline van 1 juli. Op die datum verliep een tijdelijke regeling voor de 
landbouwfinanciering en zou een nieuwe, vijfjarige regeling moeten ingaan. Volgens de 
Franse minister van buitenlandse zaken Couve de Murville, die voorzat, had de Raad 
alleen dat probleem op te lossen, zonder voorbehoud, en hadden alle zich aan die 
verplichting gecommitteerd. Voor De Gaulle was meer macht voor ‘buitenlandse 
parlementariërs’ uit den boze en konden eigen gelden voor de Gemeenschap best 
wachten. De Fransen, wier belang lag bij een akkoord over de landbouwgelden, wensten 
niet door het lokaas uit luik één verstrikt te raken in de politieke fuik die de Commissie 

                                                 
* Commissievoorzitter Barroso antwoordde in juli 2007 op de vraag of de Unie een ‘superstaat’ zou 
worden dat hij Europa liever opvatte als ‘Empire’, een ‘keizerrijk’. Een haastige correctie (‘the first non-
imperial Empire’) mocht niet meer baten: binnen enkele dagen stonden cartoons van Barroso in 
Napoleonkledij in de Britse tabloids. Terwijl de lapsus van Hallstein nog door ontkennende 
woordvoerders kon worden weggemasseerd, belandde die van Barroso op internet. 
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had gespannen met luiken twee en drie. De Italiaanse, Duitse en Nederlandse delegaties 
stonden erop de Gemeenschapsmiddelen en de parlementaire budgetrechten wel bij de 
discussie te betrekken. Alledrie de regeringen stonden onder druk van hun parlementen, 
die het billijke standpunt innamen op Europees niveau aan inspraak terug te willen 
hetgeen ze op nationaal niveau verloren. Alledrie waren ze bovendien weinig genegen de 
Fransen hun zin te geven zonder daarvoor iets terug te krijgen; de woede over de 
donderslag van De Gaulles veto tegen Britse toetreding uit januari 1963 zat vooral in 
Rome en Den Haag nog diep. De Italianen hadden het specifieke probleem dat de 
vorige landbouwregeling voor hen slecht was uitgepakt en ze liever geen langlopende 
afspraken wilden aangaan. Voor de Nederlanders was een anti-Franse opstelling in 
Europese zaken al jaren – zo niet eeuwen – een constante. Nieuw was de West-Duitse 
positie. Sinds het vertrek van bondskanselier Adenauer najaar 1963 waren de Frans-
Duitse betrekkingen bekoeld, waar een weigering van diens opvolger Erhard mee te 
betalen aan De Gaulles force de frappe niet vreemd aan was. De Belgen en Luxemburgers 
zochten het compromis. In dit complexe veld kwam men maandag de 28ste weinig 
verder dan technisch overleg over de financiële regeling. 

Pas op woensdagmiddag de 30ste werd de bespreking hervat. Velen verwachtten 
een marathonzitting, waarbij de voorzitter naar goed gebruik om middernacht de klok 
zou stoppen om door te onderhandelen tot een akkoord was bereikt. De Italiaan 
Fanfani herhaalde Romes wens de parlementariërs budgetrechten te geven. De Duitse 
staatssecretaris Lahr viel hem bij. Couve de Murville waarschuwde daarop plechtig 
namens Frankrijk dat als de verplichting van een nieuwe financiële regeling voor de 
landbouw niet gestand werd gedaan, er ‘geen Gemeenschap’ meer zou zijn.82 Als 
voorzitter stelde hij vervolgens voor de discussie te beperken tot de verdeling van de 
financiële lasten. Couve kreeg alleen steun van de Belg Spaak. Commissievoorzitter 
Hallstein verdedigde stug zijn plannen. Daarna sprak de Duitse minister Schröder voor 
de eerste en laatste maal. Hij hield vast aan het Commissiedrieluik en meldde zijn 
collega’s dat de Bondsdag die middag unaniem een resolutie had aangenomen waarin 
zijn regering werd opgeroepen het Straatsburgse parlement te steunen. Wat betreft de 
financiële regeling: voor onbehoorlijk uitstel pleitte niemand, maar Schröder zag geen 
reden pietluttig aan 1 juli vast te houden. Het was een willekeurige datum en ‘niet het 
jaar Duizend’.83 Na deze beslissende interventie was het tijd voor het diner. 

Toen de heren om half elf ’s avonds hernamen was er nog anderhalf uur. De 
Fransen poogden vergeefs de Italiaanse problemen met de financiële regeling te 
ondervangen (een aanbod van minister van financiën Giscard d’Estaing werd door zijn 
Italiaanse evenknie verworpen). Om twee minuten over twaalf viel in het Congrespaleis 
het licht uit. Het was nu 1 juli. Om half één vatte Couve alle posities samen. Niemand 
had iets toe te voegen. De zeven delegatieleiders trokken zich nog een uur achter dichte 
deuren terug. Toen was het gedaan. Om stipt twee uur ’s nachts hield Couve als 
Raadsvoorzitter de gebruikelijke afsluitende persconferentie; hij zei dat een serieuze 
crisis was uitgebroken. Vanuit het Elyséepaleis kwam later die ochtend de verklaring dat 
Frankrijk had besloten de ‘economische, politieke en juridische gevolgen’ uit het echec 
te trekken.84 

Dit was geen bluf. Op 6 juli riep De Gaulle tot nader order vrijwel zijn hele 
vertegenwoordiging bij de Raad terug naar Parijs. Zo begon de Franse boycot van de 
Gemeenschap, spoedig omgedoopt tot ‘politiek van de lege stoel’. Niemand had met 
deze stap rekening gehouden. De situatie was ongekend. Volgens de 
landbouwcommissaris dreigde met De Gaulles schending van het Europese pact ‘de 
grootste ramp sinds Hitler’.85 Dit pathos is een teken van de onzekerheid over wat zou 
gebeuren. 
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Dertig juni 1965 is de cesuur in deze constitutionele crisis. Het vertrek van Frankrijk 
veranderde de inzet. Het Commissiedrieluik was van tafel, Hallstein had zijn hand 
overspeeld. Het ging nu om het voortbestaan van de Gemeenschap zelf. Het conflict lag 
zo waar De Gaulle het vanaf het begin wilde hebben, tussen de staten. Wat tijdgenoten 
al vermoedden, schijnt inmiddels zeker: de Franse president was uit op een breuk. De 
crisis over de financiële regeling, waarbij Parijs formeel in zijn recht stond, was voor 
hem een ‘onverhoopt voorwendsel’.86 Het verzwegen doel van de operatie was de 
overgang naar meerderheidsbesluitvorming te blokkeren. Couve heeft later getuigd al 
een maand tevoren met De Gaulle te hebben besproken hoe uit de aankomende botsing 
voordeel viel te halen: ‘Gesterkt door zijn zegening ging ik terug naar Brussel en blies de 
bruggen op.’87 

De vraag was hoe en in welk verband de andere staten zouden reageren. De 
eerste reflex van de Belgen was terugvallen op bilateraal diplomatiek overleg; Spaak, die 
zijn levenswerk bedreigd zag, zat klaar om te bemiddelen. Hij werd hiervan weerhouden 
door de Duitsers en de Nederlanders, in de marge van een Navo-vergadering. 
Bondskanselier Erhard stond voor bondsdagverkiezingen in september en wilde 
voordien niet met De Gaulle onderhandelen. Tijdens een staatsbezoek op 7 juli bezwoer 
Erhard de Italianen, die het halfjaarlijkse voorzitterschap hadden overgenomen, de crisis 
‘als Gemeenschap tegemoet te treden’.88 De dag ervoor had Frankrijk formeel gevraagd 
de aankomende Raadszitting te annuleren. Rome negeerde dit verzoek en liet de voor 
juli geplande vergaderingen doorgaan. Ondanks aanhoudende Belgische en 
Luxemburgse bedenkingen kwamen de Vijf – zoals ze vanaf dat moment heetten – op 
13 juli als Raad bijeen. Ze verklaarden dat hun bijeenkomst rechtsgeldig was; het was 
Frankrijk dat zijn verplichtingen schond door weg te blijven. Deze procedurele tegenzet 
was symbolisch belangrijk. Europa kon voortbestaan bij afwezigheid van een van de 
stichters. Tevens doorkruiste dit gebaar De Gaulles strategie om per bilaterale 
diplomatie een nieuwe modus vivendi te forceren. 
 Voor zover de Vijf nog geen gesloten front vormden, dreef de Generaal hen 
samen met de vertrouwd-verbluffende persconferentie waarmee hij op 9 september het 
Franse politieke seizoen opende. Ter inleiding kreeg het supranationale Europa er 
ongenadig van langs. De Commissie werd aangeduid als ‘quelque aréopage 
technocratique, apatride et irresponsable’ haar voorstellen uit het voorjaar als ‘usurpatie’. 
De Gaulle gaf ook zijn interpretatie van de crisis en trok publiekelijk zijn les (terwijl hij 
binnenskamers erkende op de crisis te zijn afgekoerst om de les te trekken): ‘Ce qui s’est 
passé à Bruxelles, le 30 juin, au sujet du règlement financier agricole, a mis en lumière 
non seulement la réticence de la plupart de nos partenaires en ce qui concerne l’entrée 
de l’agriculture dans le Marché Commun, mais aussi certaines erreurs et équivoques de 
principe qui figurent dans les traités (..). C’est pourquoi la crise était, tôt ou tard, inévitable.’89 

De president schetste het risico van de meerderheidsbepalingen voor Frankrijk. 
Alles wat Parijs verworven had, bijvoorbeeld op landbouwgebied, kon elk moment door 
een meerderheid worden afgenomen. De Gaulle benadrukte dat deze funeste bepalingen 
waren aangegaan door de zwakke leiders van de Vierde Republiek, oftewel voordat 
Frankrijk onder zijn leiding ‘zijn lot weer in handen’ had genomen. De Gemeenschap 
kon haar werk pas opnemen ‘na een uitstel waarvan de duur nog niet kan worden 
voorzien’.90 Het was De Gaulles minister van buitenlandse zaken die in een debat in de 
Franse Assemblée de operationele conclusie trok. Een regeling voor de landbouwgelden 
volstond niet meer, aldus Couve op 20 oktober, Frankrijk wilde een ‘algehele herziening’ 
van het stichtingspact.91 
 Intussen was onder de Vijf intens diplomatiek verkeer gaande, met als centrum 
Bonn. De Duitse verkiezingen van 19 september waren voor christen-democraat Erhard 
in een overwinning geëindigd. Vanaf nu kon de Duitse regering zich vasthoudendheid 
veroorloven. De eerste gelegenheid deze te tonen was de Raadsvergadering van 25 
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oktober. Op instigatie van de voorzittende Italiaanse minister van financiën Colombo 
dienden de Vijf de Fransen van repliek. In een respectvolle maar ferme publieke 
verklaring bevestigden zij hun gehechtheid aan het stichtingspact: ‘The Governments 
consider that the solution of the problems confronting the Communities must be found 
within the framework of the Treaties and of their institutions.’92 Tevens nodigden zij 
Frankrijk uit voor een ‘bijzondere’ Raadsvergadering, namelijk een waar de Commissie 
afwezig zou zijn, een mogelijkheid waarin het verdrag voorzag. Dit was een majeure 
concessie aan de Fransen gezien hun kritiek op de instelling, evenwel vergemakkelijkt 
door de omstandigheid dat Hallstein ook voor de Vijf ‘een hinderlijke aanwezigheid’93 
was geworden. Opmerkelijker nog was dat de Vijf een geheim akkoord sloten, waarvan 
de Raadsconclusies niet reppen maar dat ze wel aan de Fransen toonden. Het is een 
plechtige verklaring dat het stichtingsverdrag niet mocht worden veranderd. Het 
document werd door de Duitse, Belgische, Luxemburgse en Nederlandse ministers van 
buitenlandse zaken en Colombo namens Italië ondertekend. Elk hield een kopie. Vanaf 
nu handelden de Vijf in de crisis als één, als vijf gezworenen. Het was geen Kaatsbaan 
1789, maar voorwaar een constitutionele eed. 
 Het wachten was nu op de Franse presidentsverkiezingen van december. Pas 
een maand tevoren maakte De Gaulle bekend kandidaat te zijn. In een pompeuze 
televisieverklaring vroeg hij het electoraat om ‘massieve steun’; hij was ervan overtuigd 
in de eerste ronde de absolute meerderheid te zullen behalen. Dit bleek een misrekening. 
Geheel onvoorzien was de wijze waarop de Europese crisis deze nationale verkiezingen 
bepaalde. De belangrijkste boerenfederatie – vijf miljoen leden – riep eind oktober op 
tegen De Gaulle te stemmen. De boeren, die naar schatting twintig procent van het 
electoraat uitmaakten, vreesden dat mét de Gemeenschap de landbouwgelden op het 
spel stonden. De zakenwereld liet weten een spoedige oplossing van de crisis van groot 
economisch belang te vinden. Alle vijf tegenkandidaten speelden op deze Europese 
zorgen in. Van hen had de relatief onbekende centrist Lecanuet de meest supranationale 
boodschap – hij werd zelfs aanbevolen door père fondateur Monnet. In de eerste ronde 
behaalde deze vanuit het niets vijftien procent van de stemmen. De Gaulle bleef tot zijn 
diepe teleurstelling steken op 44 procent; even vreesde zijn entourage dat hij zich ging 
terugtrekken. In de tweede ronde moest de Generaal het opnemen tegen de als tweede 
geëindigde socialist Mitterrand (wiens Vichy-verleden hij kende maar niet uitspeelde), 
die de strijd inging als ‘de kandidaat van Europa’. De president won weliswaar, met ruim 
55 procent, maar dit maakte de vernederende les van de eerste ronde niet ongedaan. De 
Gaulle wist nu dat de Fransen zijn Europese politiek in meerderheid niet steunden. 
 Het eindspel in de crisis kon beginnen. Tussen beide verkiezingsrondes had De 
Gaulle bij monde van zijn eerste minister laten weten dat Frankrijk op de uitnodiging 
van de Vijf inging. Opnieuw stelde zich de vraag van de diplomatieke vorm. De Vijf 
wilden vergaderen als Raad, de Fransen als regeringen onder elkaar. Het compromis was 
een vergadering in Luxemburg, op 17–18 januari. Dit voldeed aan de Franse eis van een 
treffen buiten Brussel, terwijl de stad voor de Vijf een Europese klank had. Om dit 
laatste te onderstrepen kozen de Luxemburgers als locatie voor de zaal in het Hôtel de 
Ville waar Monnet in 1952 de eerste vergadering van de Hoge Autoriteit had geopend. 
De aanwezigheid van de secretaris van de Raad bevestigde het Gemeenschapskarakter 
van de bijeenkomst. Zoals afgesproken was de Commissie afwezig. 

Namens Parijs legde Couve de Murville twee kwesties op tafel. De eerste betrof 
de stijl van handelen van de Commissie. De Fransen hadden een lijst gedragsregels voor 
de instelling opgesteld, variërend van hoe ambassadeurs van derde landen te ontvangen 
(alleen in aanwezigheid van de Raad) tot hoe voorstellen bekend te maken (eerst aan de 
lidstaten, dan pas aan Parlement en publiek). Het geheel onthulde hoe diep de Franse 
ergernis over de rode-loper-pretenties van de Brusselse ambtenaren zat. Hoewel de Vijf 
sommige klachten ridicuul vonden kwamen de ambassadeurs, als plaatsvervangers van 



 60 

de zes ministers, nadien eenvoudig tot overeenstemming over mildere formuleringen, 
die met de Commissie zouden worden opgenomen.  

De tweede kwestie was fundamenteler. Het leidde tot een frontaal welles-nietes. 
Frankrijk eiste een vetorecht, de Vijf weigerden dit toe te kennen. Het ging Couve om 
situaties waarin een zwaarwegend nationaal belang op het spel stond. Het makkelijkst 
zou zijn de meerderheid uit het stichtingspact te halen, aldus de Fransman, maar 
schijnbaar lag de parlementaire ratificatie van zo’n herziening in Rome of Den Haag 
lastig. Dus moest er van hem een alternatieve oplossing komen. De Vijf van hun kant 
weigerden een tekst te aanvaarden die een inbreuk op het stichtingspact van Rome 
betekende. De Italiaan Colombo kwetterde verontwaardigd, de Duitser Schröder en de 
Nederlander Luns zetten knorrig hun hakken in het zand. Een veto zou leiden tot 
‘verlamming’ van de Gemeenschap, zoveel wilde de laatste nog wel kwijt.94 De Belg 
Spaak, verzoenend, beklemtoonde dat iedereen vond dat bij meningsverschillen ‘in alle 
wijsheid’95 een akkoord moest worden gezocht en suggereerde een systeem met 
meerdere behandelrondes. De discussie liep opnieuw vast op de mogelijkheid in extremis 
over te gaan tot stemming. Voor Frankrijk bleef dat een anathema, voor de Vijf een 
must. De standpunten bleken niet te overbruggen. Daarop besloot men te schorsen. 
 Op 28–29 januari hervatten de Vijf en Frankrijk hun beraad te Luxemburg. De 
ambiance was minder gespannen, bijna ‘lenteachtig’.96 Couve onderhandelde 
glimlachend, Schröder was minder geïrriteerd dan tien dagen eerder en ook de 
Nederlandse minister Luns was constructief. De discussie ging alleen nog over veto 
versus meerderheid. De impasse was dezelfde. Juridisch waren de posities niet te rijmen, 
zoals men na anderhalve dag opnieuw inzag. Tegelijk was er de politieke wens tot een 
akkoord te komen. Men kon ofwel het geschilpunt wegmoffelen, ofwel het conflict in 
het gezicht zien. Het was Spaak die de tweede optie bepleitte. Verhitte discussie volgde. 
Uiteindelijk kwamen de ministers van de Zes tot een gezamenlijke verklaring, die 
voorzitter Werner kort na middernacht bekend maakte. De tekst staat bekend als het 
‘Compromis van Luxemburg’ en luidt aldus: 
 
 De meerderheidsstemming 

1. Wanneer in het geval van besluiten die met meerderheid van stemmen kunnen 
worden genomen op voorstel van de Commissie zeer gewichtige belangen van 
een of meer partners op het spel staan, zullen de leden van de Raad trachten 
binnen een redelijke termijn tot oplossingen te komen die door alle leden van de 
Raad kunnen worden aanvaard onder eerbiediging van hun wederzijdse 
belangen en van die der Gemeenschap, overeenkomstig artikel 2 van het 
Verdrag. 

2. Met betrekking tot voorgaand punt meent de Franse delegatie dat, wanneer het 
om zeer gewichtige belangen gaat, de discussie voortgezet zal moeten worden 
totdat men algemene overeenstemming heeft bereikt. 

3. De zes delegaties constateren dat een meningsverschil blijft bestaan over 
hetgeen gedaan zou moeten worden ingeval geen volledige verzoening der 
standpunten zou kunnen worden bereikt.  

4. De zes delegaties menen niettemin dat dit meningsverschil de hervatting van de 
werkzaamheden der Gemeenschap, volgens de normale procedure, niet 
verhindert.97 

 
Met dit akkoord besloten de Fransen hun stoel in de Raad weer in te nemen. De 
ministers van de Vijf vertelden in hun parlementen trots dat het verdrag ongeschonden 
was, al hield Luns in Den Haag het op een ‘gelijkspel’.98 In Parijs zei De Gaulle voldaan 
tegen zijn regering: ‘De supranationaliteit is verdwenen. Frankrijk zal soeverein 
blijven.’99 Men zat weer als Zes aan tafel. 
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 Passage 

 
De constitutionele crisis van 1965–1966 was een beslissend moment in Europa’s 
overgang. In het standaardrelaas focust men op de prijs die Frankrijk op 29 januari 1966 
bedong voor een terugkeer aan tafel, het vetorecht (punt 2 van het akkoord). Dit zou de 
besluitvorming voor minstens twintig jaar hebben bemoeilijkt. Fundamenteler is echter 
dat de Zes besloten samen verder te gaan (punt 4) alsmede de manier waarop. 

Wat gebeurde er? Buiten de sfeer van het verdrag gaven de Zes zich een 
gezamenlijke grondregel. Het was een levensverzekering voor de leden tegen 
meerderheidsheerschappij, ten dienste van het voortbestaan van de Gemeenschap. 
Zoals aan de Amerikaanse Grondwet bij nader inzien een Bill of Rights (1791) werd 
gehecht, een serie amendementen ter bescherming van de individuele burgers tegen de 
federale staat en de wil van de meerderheid van burgers, zo beschermden in Europa de 
individuele staten zich hier bij nader inzien tegen de wil van een meerderheid van staten. 
Dat alleen al maakt het akkoord van Luxemburg tot een wezenlijk constitutioneel 
moment. Het is een Europese variant op de Bill of Rights. 

Maar er is meer. Veelbetekenend is dat het akkoord werd gesloten tegen de zin 
van de Vijf, die een onbesmette Gemeenschap wilden, én tegen de zin van Parijs, dat 
liefst zaken had gedaan volgens de mores van het oude statenverkeer. Uit de ongekende 
botsing tussen de regels van de binnensfeer en die van de buitensfeer ontstond een 
ruimte voor Europese politiek. Die ruimte was er al, maar werd opgerekt en voor het 
eerst formeel erkend. Daarom kan het Compromis van Luxemburg worden beschouwd 
als de formele bestaansbevestiging van de tussensfeer. 
 Zo is het niet herkend. Volgens het standaardrelaas begon in 1966 een 
vetopraktijk die de Europese besluitvorming tot in de jaren tachtig lamlegde. In de 
dominante, communautaire visie scheen deze situatie ongewenst en onrechtmatig. Liefst 
redeneerde men het Compromis weg. Een oud-president van het Hof zei fijntjes niets 
van een crisis te weten, ‘want het recht ging zijn gang.’100 Een van zijn opvolgers 
noemde het Compromis een ‘onecht element van het Gemeenschapsrecht, 
voorbestemd geleidelijk te verdwijnen’.101 ‘Er staat niets in de Akkoorden van 
Luxemburg’, aldus met droge ogen de secretaris-generaal van de Commissie in 1967.102 
In de Europese binnensfeer sprak men over het akkoord als een nare afwijking, een 
tijdelijke uitzondering, een mythe. Daartegenover stond de gaullistische opvatting, ook 
een enkele maal in de handboeken te lezen, dat het Compromis de hervatting van 
normaal verkeer tussen de Europese staten betekende en een ‘duurzaam en realistisch 
arrangement was’.103 In die interpretatie gaf het in het akkoord afgedwongen politieke 
veto elke staat zijn volledige handelingsvrijheid terug. 

In zekere zin vervolgen deze twee scholen in hun vruchteloze tegenstrijdigheid 
het welles-nietes-debat tussen de Vijf en Parijs van voor 29 januari 1966. Erger, ze 
ontkennen dat er in het Compromis iets zou kunnen zijn gebeurd of veranderd. Geen 
van beide interpretaties kan de geweldige impact van het Compromis op de Europese 
orde begrijpen. Zijn wonderlijke werking maakte het mogelijk dat heden ten dage én 
stemming door de lidstaten gangbaar is (onbegrijpelijk voor staatsideologen) én het 
‘Luxemburgse veto’ nog steeds als een schim boven tafel hangt (ondenkbaar voor 
burgerkantoorideologen). Deze bijzondere situatie wordt wel leesbaar dankzij het 
onderscheid in sferen van handeling. Tussen verdragsrechtelijke binnensfeer en 
geopolitieke buitensfeer wurmde zich de tussensfeer van de leden: miskend, ambivalent, 
vruchtbaar. 

De overgang naar meerderheid was de katalysator. De Zes hadden beloofd voor 
veel wetgeving hun veto op te geven, per 1 januari 1966. Vijf staten wilden dit wagen – 
of pretendeerden dit, dat maakt weinig uit – een wilde niet. Die ene was niet te dwingen. 
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Een breuk dreigde. Het genie van het Compromis is dat de Zes de existentiële 
(politieke) beslissing blijvend konden uitstellen en toch als Gemeenschap de (juridische) 
drempel van 1 januari konden overstappen. Wil men het in een beeld vangen: Europa 
staat sinds 30 januari 1966 met één been aan de ene en met één been aan de andere zijde 
van de stichtingsrivier. Van deze duurzame overstap werd het sterker, niet zwakker. 

De nieuwe verhouding tussen de kring als geheel en de afzonderlijke leden die 
het Compromis bracht wordt begrijpelijker in het licht van de keten van gebeurtenissen 
vooraf, ze ligt besloten in de tekst en ze wordt bevestigd door de gebeurtenissen achteraf. 
Deze drie momenten komen achtereenvolgens aan bod. 
 

1 De gebeurtenissen vooraf 
 
Om te beginnen terug naar de gebeurtenissen vooraf, tussen maart en december 1965. 
Het was nodig die in enig detail te ontrollen. Al voor de beslissende vergaderingen in 
Luxemburg werd de status van de gezamenlijkheid op twee punten verhelderd: een 
onzekerheid over Europa’s woordvoerderschap werd opgelost en de grondslag werd 
verstevigd. 
 Het eerste punt, de woordvoerderkwestie, werd op scherp gezet door de 
aankomende meerderheidssprong van 1 januari 1966. Wie zou na afschaffing van het 
veto ‘namens Europa’ gaan spreken en handelen? De gebeurtenissen gaven een 
antwoord dat tevoren niet was voorzien. Hallstein had in het voorjaar van 1965 duidelijk 
de Commissie voor deze rol in gedachten. Tijdens de crisis werd deze pretentie 
doorgeprikt. De Gaulle daarentegen meende dat toen Frankrijk zeven maanden uit 
Brussel wegbleef, niemand namens Europa kon spreken. Ook hij zou door de feiten aan 
het denken moeten zijn gezet. Beiden kregen namelijk ongelijk. Spreekbuis voor Europa 
werden de lidstaten gezamenlijk, verenigd in de Raad. 

De Commissie was onmiskenbaar de verliezer in de lege-stoel-crisis. De 
voorjaarsbluf van Hallstein en zijn collega’s bleek kansloos; hun politieke aanspraken 
werden doorzien. Bij het vervolg speelde de instelling nauwelijks een rol. Zelfs de rol 
van bemiddelaar was de Commissie niet vergund in een conflict dat om de grondslag 
van de Gemeenschap ging, zoals haar afwezigheid bij de beslissende vergaderingen in 
Luxemburg pijnlijk zichtbaar maakte. Technische expertise bleek van weinig waarde in 
een situatie waarin de Gemeenschap een politieke crisis het hoofd moest bieden. De 
Commissievoorzitter werd zelf het enige slachtoffer van de gebeurtenissen; op dringend 
Frans verzoek werd zijn mandaat niet verlengd. Het Commissiedrieluik uit maart, hoe 
dwingend ook qua constitutionele logica, bezweek onder de tegenkrachten die het 
opriep.* De instelling werd hardhandig teruggeduwd in haar rol van dienstbare 
bureaucratie. Het zou jaren duren – feitelijk tot aan de komst van Delors in 1985 – voor 
ze haar zelfvertrouwen herwon. In het zelfbeeld van Hallstein c.s. waren de gevolgen van 
dit echec dramatisch. Zonder sterke Commissie zou Europa ten prooi vallen aan 
nationale belangenstrijd; in de crisis werd de collectieve persoonlijkheid van de 
Gemeenschap onthoofd. 

De Gaulle las de situatie anders. Dat de Brusselse ambtenaren op hun plek 
werden gezet sprak vanzelf en was secundair. De Gemeenschap verloor haar politiek 
bestaan vanwege – en alleen vanwege – het vertrek van Frankrijk uit de Raad. ‘Onze 
stoel blijft leeg, elke vergadering is ongeldig’, zei hij op 1 juli.104 Volgens de Generaal was 

                                                 
* Tijdens de Luxemburgse onderhandelingen, waar de delicate kwestie personen niet plenair ter tafel was, 
had de Duitse regering geweigerd te voldoen aan De Gaulles verzoek Hallstein te offeren, maar later in 
1966 gaf Bonn toch toe. In 1967 werd de vriendelijke Belg Jean Rey Commissievoorzitter. De politicus in 
Hallstein ervoer zo hardhandig wat de academicus in hem zijn Amerikaanse gehoor enkele jaren eerder 
had voorgehouden: ‘Just as language precedes grammar, so politics precedes political theory’. (Hallstein, 
United Europe, 29) 
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Europa in sluimering gebracht en waren de zes staten weer onder elkaar, net als voor 
1950. Dit consequent volgehouden standpunt strookt echter niet met het verloop van 
de gebeurtenissen. 

Vanaf 13 juli was het de Raad die zich manifesteerde als brandpunt van het 
gezamenlijke leven. Gezien de afwezigheid van Frankrijk was dit verbazingwekkend. 
Tegelijk lag daarin het geheim. De Raad vervulde in de crisis twee functies. Ten eerste 
dienden de maandelijkse vergadering van de ministers en de wekelijkse vergadering van 
de ambassadeurs voor de Vijf als institutioneel gesprekspodium. De Vijf beseften de 
zenuwenoorlog met Parijs alleen te kunnen winnen als ze hun posities voortdurend 
afstemden en zich niet uiteen lieten spelen. Zeker op ambassadeursniveau bleek dit 
clubgevoel een sterke kracht, ‘sterker dan De Gaulle aanvankelijk inschatte’, aldus een 
getuige.105 Ten tweede handelden de Vijf in de Raad alsof ze met Zes waren. Weliswaar 
werden in de lege-stoel-periode alleen lichte beslissingen genomen, waaraan de afwezige 
per schriftelijke procedure goedkeuring verleende, maar niettemin lieten de Vijf de 
Europese machine draaien. Parijs werkte op ambtelijk niveau mee, maar zag het op 
politiek niveau tandenknarsend aan. In november sprak minister Couve denigrerend van 
‘een pseudo-Raad’, denkelijk net zo illegitiem als een pseudo-tsaar.106 In de gaullistische 
denktrant resteerde slechts delegitimering om de situatie van een werkende 
Gemeenschapsinstelling te rijmen met het standpunt dat alle handelingen weer uitgingen 
van de staten. Daarentegen werd in het perspectief van de Vijf, waarin de Fransen de 
verdragsschenders waren, de Raad symbolisch versterkt. In de afwezigheid een hunner 
ervoeren ze hoe de kring bestond buiten de leden om. De lege stoel deed het zelfstandig 
bestaan van de tafel des te sterker uitkomen. 
 
Ten tweede de versterking van de grondslag. Parijs bleek het stichtingspact te willen 
wijzigen, terwijl de Vijf hun trouw eraan betuigden. Dat was het andere punt waarop de 
gebeurtenissen voor Luxemburg helderheid brachten in de verhouding tussen lidstaten en 
gezamenlijkheid. 

De Generaal had precieze ideeën over wat hem in het verdrag van Rome niet 
aanstond, maar was over de verwezenlijking ervan minder specifiek. Half oktober zei hij 
tegen de Nederlandse ambassadeur in Parijs dat het hem weinig uitmaakte, zolang het 
maar schriftelijk was. Intern sprak hij een voorkeur uit voor een gezamenlijke verklaring 
van de regeringen, ‘zonder handtekeningen, ratificaties en de hele santenkraam’.107 
Klaarblijkelijk dacht het Elysée aan een akkoord tussen de regeringen dat het 
stichtingspact zou amenderen, dus buiten de officiële wijzigingsregel om. 

Dit werd de steen des aanstoots voor de Vijf. Enkele dagen na Couves pleidooi 
voor een ‘algehele herziening’ van de Europese orde zwoeren de Vijf hun geheime eed: 
dat het pact van Rome intact blijve. Het resultaat van deze constitutionele eed was een 
steviger verankering van de Gemeenschap in het politieke leven van de lidstaten. De 
zware wijzigingsprocedure, in later jaren vaak gezien als rem op gezamenlijke 
ontwikkeling, diende in deze situatie als bescherming. De gezamenlijkheid kan vertrouwen 
ontlenen aan de dubbele unanimiteit van ondertekenende regeringen en ratificerende 
parlementen/bevolkingen. Dankzij de Vijf hoeft ze niet meer te vrezen door een gril 
van de regeringen te worden onttakeld. Europa beveiligde zich tegen een doorhalende 
pennenstreek. 
 Ook dankzij de bevolkingen werd het stichtingspact versterkt. Opvallend in het 
verloop van de crisis was namelijk de rol van parlementen en bevolkingen. Het was de 
druk van de Italiaanse, Duitse en Nederlandse parlementen op hun regeringen die de 
botsing van 30 juni onafwendbaar maakte. Het was evenzo de stembusuitslag van 5 
december die de grenzen van De Gaulles handelingsvrijheid inperkte en Parijs tot een 
akkoord dwong. Vanuit het perspectief van de Europese orde waren die Franse 
presidentsverkiezingen een eclatante vervulling van de stelling van het Hof uit Van Gend 
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& Loos dat het stichtingspact zich ‘over de regeringen heen richt tot de volken’. 
Kortom, terwijl de regeringen van de Vijf hun trouw zwoeren aan de letter van het 
stichtingspact, bevestigden de bevolkingen van de Zes zijn geest. 

De strijd om het woordvoerderschap en die om het stichtingspact wezen 
dezelfde kant op. In beide kwesties tezamen verwierf het Europese lichaam tussen juli 
en december 1965 voldoende zelfstandigheid ten opzichte van de lidstaten om de 
verscheurende datum van 1 januari 1966 te kunnen doorstaan. In afwezigheid van de 
regering van een stichtend lid had de gezamenlijkheid een stem behouden en haar 
grondslag verstevigd. Op die basis kon het Compromis zijn vruchtbare werking krijgen. 
 

2 De tekst 
 
Na de gebeurtenissen vooraf, een blik op het moment van de tekst. In hoeverre 
ondersteunen de formuleringen van het Compromis van Luxemburg de interpretatie dat 
het een beslissend passagemoment van de Europese orde als geheel is, dat uitstijgt 
boven het vetorecht? 

De eerste bepaling drukt uit dat alle delegaties ervan overtuigd waren dat er, 
indien de zaak voor een van hen zeer gevoelig lag, moest worden onderhandeld totdat 
unanimiteit mogelijk was. Geen van de regeringen meende dat wanneer het verdrag het 
toestond er, pats, gestemd moest worden. Elk wist dat het zwaard van de meerderheid 
morgen haarzelf kon treffen. De discussie betrof de vraag hoelang men in zo’n geval zou 
moeten dooronderhandelen. Het was niet gelukt daarvoor vaste regels op te stellen; 
Spaak had geopperd de behandeling tot maximaal drie rondes te beperken maar Couve 
had dit verworpen. Uiteindelijk vond men zich in de open formulering ‘binnen een 
redelijke termijn’. Dit bood tijd, zonder dat deze zich tot in het oneindige uitstrekte. 
 Het conflict in het Compromis zit ingekapseld in de bepalingen twee en drie. De 
partijen werden het niet eens over de vraag wat moest gebeuren als ook na uitstel geen 
akkoord was gevonden. Frankrijk meende dat dan geen besluitvorming kon 
plaatsvinden. (Blijkbaar beschouwde Parijs genoemde termijn pas als redelijk wanneer 
allen konden instemmen.) In de Franse interpretatie hadden alle lidstaten dus een 
vetorecht over gevoelige kwesties. De andere lidstaten schenen het daar niet mee eens. 
Dit meningsverschil werd in het Compromis uitgesproken, maar niet beslecht. Van een 
vetorecht is in de tekst immers geen sprake, eerder van een eenzijdige aankondiging van 
vetogebruik. Zoals een Nederlandse hoge ambtenaar het nadien samenvatte: ‘Vijf 
partners constateerden dat de zesde verdragsschennis zou gaan plegen.’108 Echter, zoals 
een Franse hoge ambtenaar in quasi-repliek opmerkte: ‘Wat konden de andere vijf 
landen doen? Na 1 januari 1966 besluiten bij meerderheid nemen, constateren dat 
Frankrijk weigerde deze toe te passen, het vervolgens wegens verdragsschending voor 
het Europese Hof van Justitie slepen? Dit was voorstelbaar, maar absurd. De 
Gemeenschap zou uiteen zijn gesprongen.’109 Wijselijk lieten de onderhandelaars in 
Luxemburg de oplossing van het conflict over aan toekomstige praktijk – hoewel allen 
wisten hoe dat zou aflopen.  

Vooruitlopend: inderdaad bleek het veto te werken. Toen Frankrijk zich in de 
loop van 1966 voor de eerste maal beriep op een vitaal belang om een Europees besluit 
dat door de meerderheid werd gesteund tegen te houden, lukte dat. Het veto werd 
gehonoreerd. Feitelijk werd pas met dat precedent het in de tekst aangekondigde 
vetogebruik alsnog een vetorecht. (Men zou kunnen spreken van een gewoonterecht of 
een ‘constitutionele conventie’.) Was het alleen een Frans recht? Nee. Hoewel de Vijf 
elkaar van tevoren hadden beloofd de tekst van het akkoord niet in te roepen, bleek 
zulke nobele abstinentie in de praktijk te veel gevraagd. Ook de Vijf gingen deze 
troefkaart spelen. Ook hun beroep erop werd gerespecteerd. Het ‘Luxemburgse veto’ 
was dus geen privilege voor één, maar werd een recht voor allen.  
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De afsluitende vierde bepaling is er een van overeenstemming en maakte een 
einde aan de crisis van de lege stoel. Ze is fundamenteel. De dwang van de tafel won. 
De Gemeenschap bleef bestaan, de Zes bleven als Zes bijeen. De Zes verklaren dat het 
meningsverschil ‘niet verhindert’ dat ze hun gezamenlijke werk hervatten ‘volgens de 
normale procedure’. Deze laatste precisering is wel opgevat als een impliciete erkenning 
door Frankrijk dat zijn gedrag ‘abnormaal’ was geweest.110 Dit ligt niet voor de hand. 
Men kan die vier woordjes beter betrekken op het optreden van de Vijf. Ze drukken dan 
uit dat de werkzaamheden van de Gemeenschap tijdens de Franse afwezigheid 
weliswaar op ongebruikelijke wijze verliepen maar niet stillagen, anders gezegd, ze 
erkennen het politieke feit dat Europa tussen 30 juni 1965 en 29 januari 1966 bestond. 
 
De benaming ‘Compromis’ voor het geheel van de tekst is zeer juist. Niettemin is het in 
de literatuur bon ton schamper op te merken dat de Zes in Luxemburg ‘eigenlijk geen 
compromis’ sloten maar hoogstens een ‘agreement to disagree’. Het lijkt alsof veel 
auteurs dat een minderwaardiger categorie besluit vinden. Een dergelijk dédain zou 
eigenaardig oppervlakkig en ook misplaatst zijn. 

Naar de vorm is de tekst een politiek akkoord. Een akkoord van historisch 
belang bovendien. Na zeven maanden diepe onzekerheid bracht het Frankrijk terug aan 
de Europese tafel. Belangrijker: het maakte een herhaling van de crisis onwaarschijnlijk. 
Dreiging met uittreding was voortaan ongeloofwaardig, want overbodig, zoals ook Parijs 
besefte. (Hoewel de Franse delegatie de verplichting tot overeenstemming te komen 
aanvankelijk wilde voorzien van de waarschuwing ‘om ernstige moeilijkheden te 
voorkomen’, liet ze die eis vallen.111) Nu elk lid een potentieel veto had, zou de 
gezamenlijkheid niet snel meer worden opgeblazen. 

Naar inhoud is de tekst een samenkomst van twee opvattingen over de Europese 
orde. Geen geringe prestatie, gezien de onverzoenlijkheid van de partijen en de 
onrijmbaarheid van hun opvattingen. Toch lukte dit, na een schorsing van tien dagen, 
laat op de vierde dag van het Luxemburgse beraad. De Fransen erkenden de juridische 
realiteit van het stichtingspact, dat ze niet hadden kunnen wijzigen. De Vijf erkenden de 
politieke werkelijkheid van zware nationale belangen, die niet uit naam van Europa 
konden worden overspeeld. Het Compromis dwingt die beide werelden zich tot elkaar te 
verhouden binnen de Europese tussensfeer van de Zes. Dit is inderdaad geen 
kruidenierscompromis van verschillen door midden delen en water bij de wijn. Het is 
een vruchtbaar, wezenlijk politiek compromis dat een gezamenlijke werkelijkheid schept. 
Het biedt zo de ruimte – conceptueel en constitutioneel – die de Zes als tafelgenoten bij 
elkaar houdt. 

Het dédain jegens het Compromis van Luxemburg moet nog een stap verder 
worden ontkracht. Welbeschouwd is de meewarigheid dat het ‘alleen maar een agreement 
to disagree’ is, onbegrijpelijk. Dit is de grondregel van elk politiek lichaam. Het is de 
basale overeenstemming tussen de leden van een gemeenschap die de ruimte opent voor 
conflicten van een type dat de gemeenschap niet langer verscheurt en dat sinds de oude 
Grieken ‘politiek’ heet. Een akkoord tot onenigheid is als een kale grondwet dankzij 
welke partijen en meningen publiekelijk de strijd kunnen aangaan, de vorm die het 
gevecht om de inhoud mogelijk maakt. Nu blijkt de diepere zin van de term 
‘constitutionele crisis’ voor de gebeurtenissen van 1965–1966. De botsing waarbij de 
ene partij al ver vooruit dacht aan een Europese regering & parlement en de andere 
partij van geen bovenstatelijke gezamenlijkheid wilde weten, loopt uit op het 
constitutionele minimum van een politieke gemeenschap: de erkenning van een ruimte 
voor onoplosbaar conflict. In dit geval ging het om ruimte voor conflict, niet tussen 
burgers, maar tussen lidstaten. 

Hiermee breken de Zes zich als politiek wezen uit het keurslijf van het verdrag 
en het juridische gelijk, waarin voor compromissen even weinig plaats is als in het 
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religieuze gelijk, en openen ze hun samenzijn voor politiek. In dit opzicht lijkt het 
Compromis van Luxemburg op een van die historische akkoorden waarin strijdende 
partijen uit een soms bloedige, uitzichtloze impasse kwamen door hun diepste 
overtuigingen opzij te zetten, aldus de grondslag voor politiek samenleven scheppend. 
Zo bezien verdient het Compromis welhaast eenzelfde status in de geschiedenis van het 
Europese politieke lichaam als de Pacificatie van 1917 in de Nederlandse geschiedenis 
of het Edict van Nantes (1598) in de Franse. 
 
Deze claim roept nieuwe vragen op. Als het Compromis van Luxemburg een ruimte 
voor Europese politiek opende, welke was dat dan? En bestond die ervoor niet? De 
vernieuwing zit niet aan de zijde van de staten afzonderlijk. Deze waren vanzelfsprekend 
ook na de stichting in hun onderlinge verkeer hun macht en belang blijven najagen. De 
vernieuwing zit aan de zijde van de lidstaten gezamenlijk. De jonge Gemeenschap, als 
vertegenwoordigd door de Commissie, had zich naar doctrine en neiging stelselmatig 
afgewend van de onzekere wereld van de politiek, voor haar besluiten steun gezocht in 
de letter van het verdrag, tot de staten gesproken in de taal van verplichting, recht en 
bevoegdheid. Bovendien had ze deze klerkenzwakte omgebogen tot belofte dankzij de 
kantoorideologie volgens welk een tijdperk was aangebroken waarin de grenzen tussen 
bureaucratie en politiek wereldwijd zouden vervagen. Het Compromis van Luxemburg 
sloeg een eerste bres in deze benauwde wereld door in het gezamenlijke leven 
bestaansrecht op te eisen voor drie miskende politieke begrippen: belang, tijd en gezag. 

De term belang, open en elastisch, verschijnt als eerste in de tekst. Gezamenlijk 
vertrekpunt in het akkoord is de vraag wat te doen wanneer ‘zeer gewichtige belangen’ 
op het spel staan voor een of meer van de ‘partners’. Aangezien met de partners de 
lidstaten zijn bedoeld, gaat het hier (hoewel de termen worden vermeden) om het 
nationaal belang of algemeen belang. In de Europese politieke traditie is het algemeen belang 
geen vaststaand gegeven, maar inzet en uitkomst van permanente politieke strijd. Het is 
dus niet verwonderlijk dat het de zes regeringen in Luxemburg niet lukte criteria op te 
stellen om te bepalen welke belangen ‘zeer gewichtig’ waren en welke niet. Vaste criteria 
zouden de opening waardoor het politieke oordeel zojuist binnenkwam weer hebben 
gedicht. (In zekere zin zouden de ministers zichzelf tot ambtenaren hebben 
gereduceerd.) Toch is de notie ‘zeer gewichtige belangen’ niet geheel arbitrair, zoals de 
toekomst zou uitwijzen. Opvallend ten slotte is dat de Vijf, naar een idee van Luns, de 
gelegenheid te baat namen ook de Gemeenschap ‘belangen’ toe te kennen (zie de slotzin 
van punt 1). Daarmee emancipeert deze zich van de belangen van de lidstaten 
afzonderlijk. Het was een geschenk aan de gezamenlijkheid waarmee het stichtingspact 
uiterst karig was geweest. 

In nauw verband met de belangen brengt het Compromis, ten tweede, de tijd 
binnen, namelijk in de ‘redelijke termijn’ waarbinnen een oplossing voor de 
belangenstrijd moet worden gevonden. Het betreft tijd die wordt gewonnen, tijd dus als 
uitstel. In het Compromis zeiden de lidstaten tegen elkaar: beter morgen een 
overeenkomst dan vandaag een van ons overstemd. Vertraging werd ingebouwd. Het 
oogmerk is een kans te scheppen voor onderhandelingen. Immers, wanneer enerzijds 
stemming bij meerderheid wordt afgewezen (contra de binnensfeer) en anderzijds 
geweld en oorlog zijn afgezworen (contra de buitensfeer), dan resteert slechts 
onderhandeling om een blokkade tussen gelijke partners te doorbreken. 

De politieke praktijk van onderhandeling is eeuwenoud. Voor 1945 vond ze 
tussen de Europese staten plaats onder de schaduw van een mogelijke oorlog. Uit de 
Gemeenschap zoals voorgesteld door Monnet of Hallstein was de traditionele 
diplomatie nadrukkelijk geweerd. De problemen werden geacht technocratisch te zijn en 
de partners doordrongen van de Gemeenschapsgeest. Elke vraag kende in zekere zin 
een ‘goed’ antwoord, in zowel technische als morele zin, dat werd geformuleerd door de 
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Commissie. In deze logica was voor onderhandelingen geen plaats en gold een verzoek 
om uitstel als teken van kwade wil.* De praktijk was anders. Al in de prille 
Gemeenschapsjaren had de Raad van ministers – en zijn belangrijke voorportaal, de 
ambassadeursvergadering – menige impasse tussen de lidstaten doorbroken door het 
sluiten van package deals. In het gemarchandeer met landbouwprijzen, financiële lasten en 
politieke posten betoont de Raad zich een opvolger van de vroegmoderne 
vredescongressen waar Europese prinsen gebieden ruilden, grenzen verschoven, 
huwelijken arrangeerden en allianties sloten tot een ‘machtsevenwicht’ was bereikt. Uit 
deze praktijk bleek ook dat de verdragsrechtelijke gelijkheid van alle lidstaten een fictie 
was. Niet iedereen aan tafel had evenveel te zeggen. 

In het akkoord erkenden ook de Vijf dit ‘irréductible diplomatique’112 tegen hun 
zin als onderdeel van het gemeenschapsleven. Verzoeken om uitstel, om extra tijd 
waarin alle belangen kunnen worden vervlochten, zijn sinds het Compromis niet meer 
weg te denken uit de Europese politiek. Wel heeft in vergelijking met het diplomatieke 
stelsel een belangrijke omkering plaatsgevonden. De minderheid wordt relatief 
beschaafd in het gareel gedreven. Niet langer vervullen de in hun arsenalen wachtende 
kanonnen de functie van dreigmiddel, maar het boven tafel hangende zwaard van de 
stemming. 

Het derde vraagstuk, het gezag, verschijnt niet expliciet in de tekst van het 
Compromis. Toch speelde het vermoedelijk een grote rol bij de stilzwijgende 
instemming van de Vijf met de Franse eis van een ultiem veto. Regeringen weten dat de 
uitvaardiging van een besluit nog niet garandeert dat de bevolking het aanvaardt. Om 
naleving af te dwingen kan een nationale overheid jegens zijn burgers desnoods geweld 
gebruiken. Dit zou evenwel tot een lastige situatie leiden wanneer de bevolking 
protesteerde tegen een Europees besluit waarop de betreffende staat was overstemd. 
Tegen een Franse afgevaardigde die over de landbouwprijzen mopperde, zeggend dat 
deze toch bij meerderheid werden vastgesteld, zei minister Couve treffend: ‘Denkt u 
werkelijk dat het mogelijk is tegen, zeg, Duitsland te beslissen over de prijs van het 
graan? Wie zou dan opdraaien voor de opstand van de Duitse boeren waarop het kan 
uitlopen, de Commissie of de lidstaten?’113 Ook de regeringen van de Vijf waren – beter 
dan hun parlementen – van dit dilemma doordrongen. Het is niet uitgesloten dat zij 
stiekem opgelucht waren blijvend over een veto te beschikken. 

De Gemeenschap beschikte niet over de middelen om naleving van een 
gezamenlijk besluit tegen de zin van de betreffende regering af te dwingen. De ervaring 
van de mijnbouwgemeenschap had uitgewezen dat niet volstond een instelling ‘(Hoge) 
Autoriteit’ te noemen om deze ermee te bekleden. In het Compromis van Luxemburg 
erkennen de Vijf, onder druk van De Gaulle, dat de autoriteit van een Europees besluit 
rust op de staten. 

Dit besef bracht in de Gemeenschap een politieke dimensie binnen waaraan het 
stichtingspact lichtzinnig was voorbijgegaan. Honderd jaar eerder had de Britse politiek 
analist Walter Bagehot het probleem pregnant uitgelegd: ‘There are two great objects 
which every constitution must attain to be successful (..). Every constitution must first 

                                                 
* De positie van de Commissie ten tijde van het Compromis van Luxemburg doet denken aan het 
ongemak van de pauselijk afgezant op het Congres van Westfalen (1645–1648), dat na de dagen van 
pauselijke vredesconcilies de geboorte van het Europese statenconcert betekende. De nuntius moest, als 
een goudbrokaten Hallstein, aan deze overgang wennen: ‘D’une part, les concepts qui la [la médiation 
pontificale] portaient encore pendant la période précédente, comme l’idée de la République chrétienne, 
apparaissent définitivement relégués, au mieux parmi les accessoires d’une vieille rhétorique, au pire du 
côté du mythe; d’autre part, dans la pratique des négociations, l’action du nonce se heurte aux volontés 
divergentes des princes, qui restent principalement tournées vers la recherche d’un compromis, à 
l’incommensurable obstacle des Etats protestants avec lesquels la papauté refuse encore tout contact 
officiel.’ (Géraud Poumarède, Pour en finir avec la croisade, Parijs 2004, 266, geciteerd in: Lucien Bély, L’art de 
la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne XVIe–XVIIIe siècles, Parijs 2007, 227-228) 
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gain authority, and then use authority; it must first win the loyalty and confidence of 
mankind, and then employ that homage in the work of government.’114 Eerst het gezag, 
dan het bestuur. In 1965–1966 ervoeren de Vijf (en de Commissie) dat wie een Europese 
regering wenste deze koninklijke volgorde niet kon omdraaien. Gezien door de bril van 
Bagehot was het verdrag van Rome weinig meer dan een draaiboek voor het nemen van 
besluiten, een set bestuursregels zonder sluitende gezagslijnen. Pas in het Compromis 
dichtten de Zes dit gat en smeedden ze bestuur en gezag aaneen. Aldus verschaften ze 
zich hun eerste, rudimentaire ‘constitutie’. 

Deze drie politieke elementen – belang, tijd, gezag – uit het Compromis van 
Luxemburg hebben de Europese en de nationale ordes onontwarbaar verweven en 
versterkt. De regeringen zijn de schakel; zij komen in een dubbelrol. Tevoren biedt het 
hun een verzekering dat een gezamenlijk besluit niet tégen zwaarwegende nationale 
belangen in zal gaan. Tijdens de onderhandelingen functioneert het, behalve als recht, 
tevens als plicht de tijd te nemen om tot een gezamenlijk besluit te komen. Na afloop 
dwingt het ‘Luxemburgse veto’, precies in zoverre het niet is ingeroepen, 
verantwoordelijkheid te nemen voor het genomen besluit ten opzichte van de eigen 
bevolking.  

Juist de psychologische zekerheid dat een besluit kan worden tegengehouden als 
je het écht niet wilt, maakt consensus mogelijk. De noodzaak tot overeenstemming te 
komen werkt dus behalve als veto ook als binding: men wil en moet zich met elkaar 
verstaan. 
 

3 De gebeurtenissen achteraf 
 
In het hierboven gebruikte beeld kwamen de lidstaten, niet bij machte gezamenlijk naar 
meerderheid te springen, dankzij het Compromis van Luxemburg met één been aan elke 
oever van de Europese stichtingsrivier te staan. Deze overstap voorkwam een breuk. 
Vanaf 30 januari 1966 was het aan de politieke appreciatie van de staten of zij leunden 
op het been van de machtspolitiek (veto) of op dat van het verdrag (meerderheid). Het 
leidde tot een fascinerende balancing act. 

In dit licht kunnen, na de gebeurtenissen vooraf en de tekst, ten derde de 
gebeurtenissen achteraf worden bezien. In het communautaire standaardrelaas schildert men 
eerst de kwalijke werking van het Compromis na 1966, dan zijn onafwendbare 
ondergang, ten slotte het happy end van een terugkeer naar verdragsrechtelijke zuiverheid 
in 1987. Die versie van de nageschiedenis zal eerst worden verteld. Feit is dat de 
politieke werkelijkheid die het Compromis in Europa binnenbracht niet is verdwenen. 
Langs twee lijnen kan dit worden getoond. Enerzijds zal blijken dat het Compromis tot 
op heden een rol vervult als (onzichtbaar) onderhandelingswapen tussen lidstaten. 
Anderzijds kan men vaststellen dat de noties die het binnenbracht – belang, tijd, gezag – 
zich allengs tot in het verdrag hebben genesteld. Wie deze twee lijnen veronachtzaamt 
mist de essentie: hoe het Compromis de passage mogelijk maakte van een rechtsorde 
naar een politiek lichaam. 

 
1. Heerschappij, neergang, happy end? – 1966–1987 

 
Eerst een blik op de heerschappij en vermeende neergang van het Compromis. Vanaf 
1966 bestendigde zich in de Raad van ministers een vetocultuur. Vrijwel alle besluiten 
werden bij unanimiteit genomen, zelfs wanneer geen ‘gewichtige belangen’ te bekennen 
waren. Hoewel het Compromis in vijftien jaar misschien maar tienmaal werd 
ingeroepen, hing het steeds boven tafel. Bij bezwaren van één partner staakte men de 
discussie snel. Honderden Commissievoorstellen haalden nimmer de eindstreep. Een 
onvoorzien bijeffect van het veto was dat deze voorstellen evenmin konden worden 
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weggestemd, waardoor dossiers jarenlang op tafel lagen. Vandaar dat ook in de 
beeldvorming het werk zich opstapelde. Klachten over Europese stagnatie werden in de 
jaren zeventig gemeengoed. Wat Gemeenschapsjuristen ook mochten beweren, het 
Compromis maakte deel uit van het gezamenlijk leven. 

Zo kwam het zeker over in Groot-Brittannië. Toen het land in 1973 lid werd 
van de Gemeenschap meende de Britse regering dat het Compromis van Luxemburg 
onderdeel was van de jurisprudentie die ze moest – en in dit geval: graag wilde – 
onderschrijven. In tegenstelling tot op het continent had men in Londen conceptueel 
geen moeite met het bestaan van een regel buiten het verdrag. De Britse grondwet zelf 
was immers een set van ongeschreven regels, conventies en praktijken. In Brits 
perspectief was het Compromis een ‘constitutionele conventie’, een ongeschreven, 
dragende regel van een politieke orde.115 

Die gedachte scheen terrein te winnen. In 1979 onderzochten drie ‘wijze 
mannen’ in opdracht van de Europese Raad het functioneren van de instellingen. 
Volgens een hunner hoorden zij in geen van de negen hoofdsteden – ‘of misschien in 
eentje, en zelfs dat weet ik niet meer zeker’ – het pleidooi dat in de Raad per se moest 
worden gestemd wanneer voor een lidstaat vitale belangen op het spel stonden.116 
Blijkbaar hadden ook de Vijf zich inmiddels met de leefregel uit het Compromis 
verzoend. 

Wel was meerdere malen een poging ondernomen de vetopraktijk in te dammen 
binnen de in Luxemburg bedoelde grenzen. Het veto moest een wapen voor 
noodsituaties worden, geen achteloos getrokken kaart. Een verklaring in die richting van 
de regeringsleiders uit 1974 had enig effect. Men noteerde nadien een zekere toename 
van meerderheidsbesluiten. (Volgens een Belgische diplomaat werd tussen 1966 en 1974 
in de Raad in totaal tussen zes en tien maal gestemd, tussen 1975 en 1979 ongeveer 
vijfendertig keer.117) Vooral besluiten met een intrinsieke deadline, bijvoorbeeld de 
vaststelling van het jaarlijkse budget, konden bij meerderheid werden genomen. Ook 
was geopperd dat het motief voor het veto op schrift moest worden gesteld, opdat de 
betrokken regering de verantwoordelijkheid van een impasse zou dragen ten overstaan 
van de publieke opinie. Langzaam veranderde zo de sfeer. 

Een belangrijk voorval had plaats op 18 mei 1982. De Raad ging voor het eerst 
over tot stemming tegen de uitdrukkelijke wens van een lidstaat. Het ging om het 
jaarlijkse besluit over de landbouwprijzen. De Britten hadden eerder met die prijzen 
ingestemd, maar wilden nu per veto de besluitvorming blokkeren vanwege heibel over 
het budget – een ander dossier. Dit werd niet aanvaard. De ‘gewichtige belangen’ uit het 
Luxemburgse akkoord dienden volgens een meerderheid van de Raad de zaak zelf te 
betreffen. De Belgische voorzitter zette de stemming door. Londen werd alleen 
gesteund door Kopenhagen en Athene en overstemd. De Britten meenden slachtoffer 
te zijn van de eerste schending van het Compromis ooit. Een oud-minister, aanwezig 
toen premier Heath in 1971 tijdens de lidmaatschapsonderhandelingen met de Franse 
president overeenkwam dat vitale beslissingen bij unanimiteit genomen zouden blijven, 
was woedend. Hij waarschuwde dat de Gemeenschap het lot van ‘een gevallen eik’ 
wachtte wanneer de Tien niet begrepen dat respect voor het Compromis van 
Luxemburg essentieel was voor haar werking en overleven.118 Opmerkelijk was 
inderdaad dat Parijs zich bij de oude Vijf (en Dublin) schaarde. De Franse minister van 
landbouw preciseerde na afloop: het Compromis werd door haar regering niet 
opgegeven, maar ‘il n’a jamais eu et ne peut avoir pour objet de permettre à un Etat 
membre de paralyser le fonctionnement de la Communauté’.119 

Dit precedent gaf een belangrijke draai aan de werking van het Compromis. 
Enerzijds diende men zijn partners in de Raad te overtuigen dat het ingeroepen 
nationaal belang serieus en terzake was. Zomaar wat roepen ging niet. Anderzijds ging 
het belang van de Gemeenschap als geheel gewicht in de schaal leggen bij de 
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oordeelsvorming. De kleine concessie die de Vijf in 1966 in de tekst hadden gepriegeld 
(in de slotzin van punt 1) droeg vrucht. Voor het eerst werkte de politieke notie van het 
‘belang’ tegen het veto, ten gunste van de gezamenlijkheid. 

Hiermee was het Compromis niet van tafel. Toch is deze stemming uit 1982 een 
keerpunt. Vier politieke feiten hadden bijgedragen aan de veranderde ambiance. Ten 
eerste was er sinds 1979 een rechtstreeks gekozen Europees Parlement. Dit ontdekte 
snel dat meerderheidsbesluitvorming in de Raad een voorwaarde was voor een 
zelfstandig politiek bestaan. Het begon zich dus te roeren, hetgeen weerslag had op de 
parlementsgevoelige Duitse en Italiaanse regeringen. Ten tweede was in 1979 in Groot-
Brittannië Thatcher aan de macht gekomen. Zij prikkelde haar partners met de 
ongegeneerde wijze waarop ze blokkades opwierp. Ten derde was in 1981 Griekenland 
toegetreden als tiende lid en zaten Spanje en Portugal in de wachtkamer als elf en twaalf. 
Deze toename van het aantal leden versterkte het argument dat het veto onwerkbaar 
werd. Ten vierde kozen de Fransen in mei 1981 met Mitterrand voor het eerst sinds de 
Generaal een president die kon regeren zonder de gaullisten. Dit laatste feit was 
doorslaggevend. De opening werd echter niet meteen ten volle benut, zoals bleek bij de 
ondertekening van een plechtige Verklaring over Europa (1983). Terwijl de oude Vijf – 
Duitsland, Italië en de Benelux – de afschaffing van het ‘Luxemburgse veto’ bepleitten, 
hield Frankrijk er evenals de vier nieuwe lidstaten aan vast. 
Mitterrands bekering kwam een jaar later. Na het echec van zijn socialistische 
experiment zocht hij in Europa een nieuw projectiescherm voor hoop en 
staatsmanschap.* Drie weken voor de Europese verkiezingen van juni 1984 zei de 
Franse president in het Straatsburgse Parlement, meermalen onderbroken door applaus: 
‘Comment l’ensemble complexe et diversifié qu’est devenue la Communauté peut-il se 
gouverner selon dès règles de la diète de cet ancien royaume de Pologne, donc chaque 
membre pouvait bloquer les décisions ? On sait comment cela est fini. Il est temps de 
revenir à une pratique plus normale et plus prometteuse, le Gouvernement français, qui 
avait été à l’origine de ce compromis, a déjà proposé d’en restreindre l’usage à des cas 
précis. La pratique plus La pratique plus fréquente de voter sur des questions 
importantes annonce le retour aux Traités.’120 

Deze plechtstatige toespraak, bijna een Europese geloofsbelijdenis, bezegelde 
het einde van de gaullistische doctrine. De weg naar meerderheidsbesluitvorming lag 
open. Opvallend is het gebruik van de leuze, destijds populair in Brusselse kringen, van 
de ‘terugkeer naar het Verdrag’. De term is een briljante leugen. Het betrof een 
terugkeer naar een plek waar Europa nooit was geweest. De reis naar terra incognita die 
De Gaulle op 1 januari 1966 had geweigerd te maken werd achttien jaar later door 
Mitterrand verkocht als een thuiskomst in de haven. 

Dit is het genie van het Compromis van Luxemburg: de politieke sprong naar de 
meerderheid kon worden verhuld als het intrekken van een voorafgaande juridisch 
misstap. De twee werelden van verdragsrecht en machtspolitiek die het akkoord tot 
samenleven had gedwongen, waren inmiddels beter op elkaar ingespeeld. Beide partijen 
hadden geleerd dat dubbelzinnigheden behalve weggeredeneerd ook konden worden 
benut. Dankzij de duurzame overstap over de stichtingsrivier uit 1966 kon elke lidstaat 
het gewicht haast ongezien van het ene naar het andere been verplaatsen. Zo stichtte 
Europa zichzelf achterwaarts. 
 Vanaf nu ging het snel. In juni 1984 zetten de leiders in Fontainebleau een 
institutioneel comité aan het werk, een jaar later besloten ze in Milaan onder aanvoering 
van Craxi dat een formele verdragswijziging nodig was. Oogmerk was de 

                                                 
* Het keerpunt had plaats – ‘op 23 maart 1983, om elf uur in de ochtend, na een stevig debat in de 
ministerraad’ – toen de Franse president erkende dat zijn land niet uit het Europese monetaire stelsel kon 
stappen, zoals werd bepleit, zonder de eigen economie ernstig te schaden. (Henri Emmanuelli, in: Le 
Monde, 3 september 2007) 
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totstandkoming van een binnenmarkt per 1992. Het Britse plan de hiervoor benodigde 
vernieuwing te beperken tot een ongeschreven ‘constitutionele conventie’, een afspraak 
buiten het verdrag naar voorbeeld van het Luxemburgse akkoord, stuitte op onbegrip.* 
In het nieuwe verdrag, de Europese Akte, werd met instemming van alle leden voor vijf 
verdragsartikelen meerderheidsbesluitvorming ingevoerd.  

De afspraken vanwege de markt hadden hun weerslag op de verhouding tussen 
de leden en hun kring. Mét Europa’s inhoud veranderde prompt de vorm. Dit bleek op 
de eerste vergadering van de Raad na de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag, op 20 
juli 1987. De ministers besloten tot een nieuw huishoudelijk reglement. De 
Raadsvoorzitter, die dat voorheen alleen op eigen initiatief deed, is sindsdien verplicht 
tot stemming over te gaan wanneer een meerderheid van de ministers daarom vraagt. 
Zo kan een vastbesloten meerderheid het een minderheid heel moeilijk maken. Zo 
blijkt: historische omwentelingen zitten vaak in een klein hoekje van de procedure. 
 

2. Een schim boven tafel – 1987–heden 
 
Bestond het Compromis van Luxemburg na 1987 nog? Dit is een twistpunt met haast 
theologische dimensies. In de happy-end-versie van de nageschiedenis wordt beweerd dat 
het Compromis sinds de Europese Akte niet meer geldig is. Opgeruimd staat netjes, is 
het gevoelen in de binnensfeer. Anderen stellen dat het nog steeds van kracht blijft, als 
een onzichtbare schim boven de tafel. Deze kwestie kan het beste worden beslecht met 
een blik op de stem- en onderhandelpraktijk. Dit is de eerste lijn waarlangs de gedachte 
dat het Compromis simpelweg is afgestorven zal worden ontzenuwd. 
 In Gemeenschapskringen meende men eindelijk van deze doorn verlost te zijn. 
Hiervoor pleit dat de besluitvorming in de praktijk op gang kwam. Het ‘Luxemburgse 
veto’ werd niet meer met succes ingeroepen. In deze visie gebeurde dit voor het laatst 
kort voor de Top van Milaan in 1985, met een Duits veto op de landbouwprijzen. 
Bovendien wordt het principe van meerderheid niet meer betwist. Er wordt in de Raad 
met enige regelmaat gestemd. 

Daartegenover stelde de Britse minister van buitenlandse zaken Howe, tijdens 
het ratificatiedebat in april 1986 in het Lagerhuis: ‘as a last resort, the Luxembourg 
Compromise remains in place untouched and unaffected. (..)It is not a provision of the 
Treaty; it is a component of political reality in the Community (..) and is in no way affected one 
way or the other by the Single European Act.’121 Zijn Franse collega betoogde hetzelfde 
in de Assemblee. Weliswaar was dit nog voor inwerkingtreding van de Europese Akte, 
maar bij de ratificatie van het daaropvolgende verdrag, in 1992, lieten zowel Howes 
opvolger Hurd in Londen als de Franse premier Bérégovoy in Parijs vergelijkbare 
geluiden horen. Zij zeiden dat het Compromis bestond, dus dan bestond het. 

De tegenstrijdigheid tussen de opvatting dat het Compromis is verdwenen en 
dat het nog boven tafel hangt is overkomelijk. De veranderde praktijk in de Raad 
enerzijds en genoemde verklaringen van nationale politici anderzijds duiden erop dat 
men terug is bij de Franse positie van 1966: het Compromis als mogelijkheid van een 
blokkade in extremis. Een verzekering voor het geval van vitale dreiging. 

Toch was de situatie in twee decennia sterk veranderd. De belangen van de 
lidstaten waren tussen 1966 en 1987 dermate naar de zijde van de gezamenlijkheid 
verschoven dat het politieke veto moeilijk bruikbaar werd. Londen ervoer dit toen het 
richtlijnen over ouderschapsverlof en werktijden wilde blokkeren, in 1992–1993. De 
Britten overwogen het veto in te roepen maar zagen ervan af ‘on the grounds that the 
exercise might backfire’.122 Ze kozen ervoor de zaak aan te vechten via het Europese 

                                                 
* Thatchers minister Howe vertelt achteraf: ‘Many times I explained this informal ‘British’ approach to 
groups of bewildered continental parliamentarians for whom charters, declarations, solemn acts, single 
acts, constitutions even, were their real raison d’être.’ (Howe, Conflict of loyalty, 408) 
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Hof. Dreigen te schieten kon nog wel, maar ook Parijs en Londen begonnen te vrezen 
dat echt schieten hun positie vooral zou schaden. De overstap die het Compromis 
mogelijk maakte ging functioneren. In de feiten leunden de lidstaten steeds meer op hun 
gestichte been, maar voor noodgevallen hield men ook de andere voet aan de grond – 
en zo kon het ook aan het thuispubliek worden verteld. 

Hoewel de weg naar meerderheidsbesluitvorming is geklaard, blijft consensus de 
hoofdregel in Europa. Die consensus wordt sinds 1987 niet langer bereikt ‘in de 
schaduw van het veto’ maar ‘in de schaduw van de stemming’.123 Naar schatting ruim 
tachtig procent van alle besluiten die volgens het verdrag bij meerderheid kunnen 
worden genomen, wordt heden ten dage bij consensus afgehamerd.* Elke minister weet 
dat het nuttiger is enkele concessies binnen te halen in het geven en nemen aan de 
onderhandelingstafel, dan erbuiten te blijven en het op een eenzaam ‘tegen’ te laten 
aankomen. Ook de lidstaten in de meerderheid trekken liefst zo veel mogelijk 
tegenstemmers aan boord, uit solidariteit en om toekomstige problemen met de 
naleving te voorkomen. De dreiging van de meerderheid produceert unanimiteit. Zo 
wordt ook zonder feitelijke meerderheidssprong de druk van de gezamenlijkheid ten 
opzichte van de leden wezenlijk vergroot. 

In deze consensusgemeenschap wordt het Compromis van Luxemburg nog een 
heel enkele keer ingeroepen. Het werkt als onderhandelingswapen waarmee een minister 
duidelijk maakt dat de bezwaren van zijn lidstaat tegen een voorstel buitengewoon 
ernstig zijn. Het wachtwoord is ‘vitale belangen’ of ‘heel zware belangen’. Deze verhulde 
verwijzing is veelal afdoende om tot een akkoord te komen, dankzij een 
uitzonderingsbepaling, overgangstermijn of andere juridische slimmigheid.  

Nog steeds zijn er lidstaten die het Compromis van Luxemburg in leven willen 
houden. Twee weinig bekende gevallen uit de laatste tien jaar tonen hoe en waarom dat 
gebeurt. Hoofdrolspelers zijn Spanje en Polen, met bijrollen voor de Fransen en de 
Britten. 

In 1999 had Madrid een probleem met een richtlijn over luchtvaartveiligheid. 
Het ging niet om de inhoud, maar om het feit dat de richtlijn de erkenning van de Britse 
soevereiniteit over een nabij Gibraltar gelegen vliegveld zou betekenen. Al sinds deze 
mediterrane rotspunt bij het vredesverdrag van Utrecht van 1713 aan Groot-Brittannië 
werd toegewezen – in de hoogtijdagen van het Europese statengezelschap – vormt 
Gibraltar een twistappel tussen Londen en Madrid. In een ambassadeursvergadering van 
de Unie, voorjaar 1999, betoogde de Spanjaard dat hij de luchtvaartrichtlijn kon vetoën, 
omdat deze de soevereiniteit van zijn land raakte. Dit veto werd, hoewel beiden 
inhoudelijk met het voorstel instemden, gesteund door de Franse én de Britse 
ambassadeur. Het ging Parijs en Londen om het principe, om het overeind houden van 
de solidariteit met een minderheid. De stemming werd afgeblazen. Pas een paar jaar 
later werd op basis van een nieuw voorstel een luchtvaartrichtlijn aangenomen. 

Een vergelijkbare, meer hilarische episode had plaats op 20 februari 2006 – 
veertig jaar inmiddels na de totstandkoming van het Compromis. Polen had bezwaren 
tegen de hervorming van de suikerbietenmarkt. Een akkoord daarover, drie maanden 
eerder bereikt, moest nog door de landbouwministers worden bekrachtigd. Warschau 
wilde een tegemoetkoming van vijftig miljoen euro voor de eigen suikerboeren. Hoewel 
de partners hadden gemopperd dat je voor zo’n klein bedrag niet aan de noodrem ging 
hangen, had de Poolse minister tevoren per brief aangekondigd het Compromis van 
Luxemburg in te zullen roepen. De delegatie van Hongarije, nog geen twee jaar lid van 

                                                 
* Dit dus nog afgezien van de verdragsbepalingen die formeel de unanimiteit vergen. Dergelijke ‘legale’ 
veto’s, in onderscheid van het ‘illegale’ veto uit het Compromis, zijn er voor onder meer buitenlandse 
zaken, defensie, belastingen, sociale zaken, strafrecht, alsmede verdragswijziging, uitbreiding en budget. In 
de verdragswijzigingen sinds 1985 ging een belangrijk deel van het gesprek tussen de lidstaten over de 
formele afschaffing van zulke veto’s – teken dat het beginsel van meerderheidsbesluiten politiek is aanvaard. 
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de Unie, moest bij de juristen aan tafel informeren wat dat in hemelsnaam beduidde. 
Parijs en Londen konden zonder uitleg. Zowel de Franse als de Britse landbouwminister 
hadden van hun regeringsleider de opdracht gekregen dit Poolse veto te steunen, om 
principiële redenen, hoewel ze als vakminister juist voor het bietenplan waren. 

In de landbouwraad zelf ontstond algehele verwarring. De Poolse minister deed 
fier zijn beroep op de ‘vitale’ belangen van zijn land. Toch werd hij overstemd. Het 
bietenplan werd aangenomen met tegenstemmen van alleen Polen, Griekenland en 
Letland. Wat was gebeurd? De dienstdoende tolk Pools-Frans, schijnbaar onbekend met 
het Compromis, herkende het wachtwoord niet en vertaalde ‘vitaal’ slapjes met zoiets als 
‘belangrijk’. Daarop kon de Franse minister zonder gewetensbezwaar doen wat zijn 
Britse collega toch al van plan was: de instructie uit de hoofdstad negeren en gewoon 
voor stemmen. De arme Poolse minister, die ter vergadering niet protesteerde, moet 
hebben gedacht dat zijn vetokaart niet werkte... Was de minister meer ervaren geweest, 
dan had hij de zaak met trekken en duwen doorverwezen naar de Europese Raad. 
 

3. De opvolgers – 1974–heden 
 
Zelfs wie meent dat het Compromis is afgestorven en ook geen schim boven de 
vergadertafel meer is, zal moeten erkennen dat het opvolgers heeft gekregen. Dat is de 
tweede lijn waarlangs het communautaire standaardrelaas kan worden ontzenuwd. De 
noties ‘belang’, ‘tijd’ en ‘gezag’ waarvoor het Compromis een plaats opeiste, hebben zich 
namelijk sinds 1966 geleidelijk, steeds tegen de Brusselse orthodoxie in, ook formeel een 
plaats in het gezamenlijke leven verworven. Anders gezegd: de eigenschappen van de 
door het Compromis geopende informele tussensfeer van de lidstaten zijn voor een deel 
geformaliseerd. Het verband is gepolitiseerd. 

De sleutelrol lag bij de Europese Raad van regeringsleiders. Zijn oprichting in 
december 1974 diende onder meer ter opruiming van de blokkades die waren ontstaan 
door het ‘Luxemburgse veto’. Wanneer de ministers die in de verschillende 
Raadsconstellaties – landbouw, transport, handel – onderhandelden over deelbelangen 
er niet uitkwamen, dan bood de Europese Raad een finaal beslisorgaan waar de knoop 
vanuit het perspectief van ieders algemene belang kon worden doorgehakt. Het 
doorschuiven van een beslissing naar de nationale leiders betekende enerzijds tijdwinst, 
anderzijds de kans méér deelbelangen te vervlechten tot een algemeen aanvaardbaar 
akkoord. De Toppen zijn bij uitstek het onderhandelingsforum waar de lidstaten 
gezamenlijk spreken tot de lidstaten afzonderlijk, inclusief semi-openbare druk die 
vraagt om een ‘resultaat’. 

Vanaf het moment dat de vakministers hun besluiten ‘onder de schaduw van de 
stemming’ gingen nemen, ontstond een boeiend samenspel tussen de Raad en de 
Europese Raad. Een minister die op een deelbelang dreigt te worden overstemd, doet 
soms een diplomatieke noodgreep om het besluit te weerstreven, met in het 
achterhoofd dat zijn baas op de eerstkomende Top wellicht een toezegging gedaan kan 
krijgen. Dit gebeurt vaak informeel, bijvoorbeeld door een (willekeurig) ander dossier 
waarvoor unanimiteit geldt te blokkeren zolang het punt waarop men overstemd dreigt 
te worden niet van tafel is. Omgekeerd vragen de Raadsjuristen, wanneer zij de troef van 
het ‘Luxemburgse veto’ door een vakminister horen uitspelen, namens de voorzittende 
lidstaat aan betrokkene of deze het thuis met zijn regeringsleider heeft overlegd. Als 
politiek wapen vereist het Compromis politieke dekking. 

Een recent voorbeeld was de dreiging van de Bulgaarse regering in oktober 2007 
een bepaald akkoord met Montenegro niet te tekenen zolang de Europese Centrale 
Bank de cyrillische spelling voor ‘euro’ niet had goedgekeurd. Het probleem werd op de 
eerstvolgende Europese Raad opgelost – ten faveure van Sofia. 
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Een drastische variant van deze tactiek is ook beproefd. Toen in maart 1996 de 
gekke-koeiencrisis uitbrak in Groot-Brittannië en de paniek naar het continent 
oversloeg, besloot een Europees expertcomité tot een tijdelijk verbod op de export van 
Brits rundvlees naar de rest van de Unie. In Londen was men verbolgen. Het 
wetenschappelijke bewijs voor de link tussen gekke-koeienziekte en de volksgezondheid 
was mager en vooral, er was geen reden voor discriminatie van alléén Brits vlees. De 
Commissie erkende dit in mei, maar onder druk van bezorgde consumenten weigerde 
een blokkerende minderheid van lidstaten ook toen nog het verbod te versoepelen. Een 
woedende premier Major kondigde in het Lagerhuis een politiek van totale obstructie 
aan: ‘We cannot continue business as usual within Europe when we are faced with the 
clear disregard by some of our partners of reason, common sense, and British 
interests.’124 Hij gaf zijn ministers opdracht alle besluitvorming waar unanimiteit gold te 
blokkeren totdat een oplossing was gevonden. Het doel was het onderwerp rundvlees 
bovenaan de agenda van de eerstvolgende Europese Raad te krijgen. Dit lukte. De 
Britten kregen er genoegdoening en op 24 juni beëindigde Major de obstructie. Meer 
dan zeventig unanimiteit eisende besluiten zouden intussen zijn opgehouden. Frappant 
is hoe de Britse premier de instelling van deze opmerkelijke blokkade – een juridische 
variant van de lege stoel van De Gaulle – in zijn memoires rechtvaardigt: ‘I had played 
by the club rules and the club had changed them.’125 Het negeren van de gedragsregel uit 
het Compromis stond gelijk aan verraad van het clubgevoel, dat de tussensfeer draagt. 

De beroepsmogelijkheid bij de Europese Raad is in het Europese buitenlandse 
beleid geformaliseerd. De richtinggevende buitenlandpolitieke besluiten worden bij 
consensus genomen, maar sommige uitvoeringsbesluiten bij meerderheid (althans 
volgens het verdrag). Opmerkelijk is hoe het verdrag van Amsterdam (1997) een 
uitzondering verwoordt: ‘Indien een lid van de Raad verklaart om belangrijke, nader 
genoemde redenen van nationaal beleid voornemens te zijn zich te verzetten tegen de 
aanneming van een besluit dat met gekwalificeerde meerderheid van stemmen moet 
worden aangenomen, wordt niet tot stemming overgegaan. De Raad kan met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen verlangen dat de aangelegenheid voor een 
besluit met eenparigheid van stemmen wordt voorgelegd aan de Europese Raad.’126  

Deze bepaling, die bekend staat als de noodrem, is te lezen als de eerste 
verdragsrechtelijke opvolger van het Compromis van Luxemburg. De elementen zijn 
dezelfde: overwegingen van nationaal belang geven recht op uitstel, namelijk tot aan de 
eerstkomende Top, waar bij consensus wordt beslist. (En passant wordt zichtbaar hoe de 
Europese Raad zich als politiek lichaam binnendrong via precies de bres die het 
Compromis sloeg in het juridische keurslijf van het verdrag.) In het verdrag van 
Lissabon (2007) is deze noodrem gehandhaafd, maar de formulering aangescherpt tot 
‘om vitale, nader genoemde redenen van nationaal beleid’ – een woordkeuze die zwanger 
is van herinneringen aan het Compromis.127 Vergelijkbare noodremmen zijn in dat 
verdrag opgenomen voor wetgeving op het gebied van familierecht en strafrecht. 
 De derde veronachtzaamde politieke notie die het Compromis in de Europese 
orde binnenbracht, ‘gezag’, heeft zich anders doen gelden dan beide andere. De lidstaten 
erkenden in 1966 dat Europese besluiten rusten op het gezag van de staten. De 
gaullistische les dat Europese besluiten in fine niet tegen de zin van een nationale 
regering kunnen worden afgedwongen, staat als een huis. Voor het neerslaan van een 
boerenopstand over de graanprijs ontberen de Europese instellingen nog steeds het 
gezag.* Tegelijk weten we inmiddels dat deze situatie de overgang naar 

                                                 
* Hieraan werd opmerkelijk openhartig herinnerd door de Franse president Sarkozy in een rede voor het 
Europese Parlement op 16 december 2008. Hij berichtte er als voorzitter van de Europese Raad over het 
de week ervoor door de regeringsleiders bereikte akkoord over energie en klimaat. Dit pact zou een 
ingrijpende aanslag op ieders economie betekenen. Expliciet weerlegde Sarkozy de enkele maanden eerder 
in het Parlement geuite zorg dat hij, hoewel de meerderheid gold, naar unanimiteit wilde streven, met het 
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meerderheidsbesluitvorming niet heeft verhinderd (hetgeen De Gaulle zou hebben 
ontriefd). Deze overgang heeft evenmin tot gevolg gehad dat Europese besluiten 
voortaan rusten op het gezag van de instellingen (hetgeen Hallstein zou betreuren). Het 
is anders gegaan: in plaats van op de staten afzonderlijk rusten Europese besluiten nu op 
de staten gezamenlijk. Veranderd is derhalve de bereidheid van de nationale regeringen 
verantwoordelijkheid te nemen voor Europese besluiten, ook wanneer ze zelf zijn overstemd. 

Verantwoordelijkheid ervoor nemen wil zeggen: de besluiten als Europese 
besluiten verdedigen ten overstaan van eigen parlement en publieke opinie. Zodra er 
sprake is van meerderheidsbesluiten dienen nationale regeringen, of ze het leuk vinden 
of niet, op te treden als vertegenwoordiger van een Europees gezag. De staatkundige 
gevolgen hiervan zijn aanzienlijk. De moeilijkheden die regeringen bij deze taak 
ondervinden zijn een drijfveer in hun halfslachtige zoeken naar een gezamenlijk 
Europees publiek. 
 
De twee constitutionele grondvragen die het stichtingspact had opengelaten – of al te 
voortvarend beantwoord – zijn in de loop van drie decennia uitgekristalliseerd. Ten 
eerste hebben de stichterstaten in de twaalf jaar na het arrest Van Gend & Loos (1963) 
alle erkend dat hun gezamenlijke rechtspraak voorrang heeft boven hun individuele. 
Hiermee waren de staten juridisch getemd. Europa werd een rechtsorde, met als 
juridische spreekbuis het Hof. Ten tweede hebben alle lidstaten gaandeweg aanvaard dat 
zij deel uitmaken van een politiek lichaam waarin ze kunnen worden overstemd. Tegelijk 
hebben allen de zekerheid dat als zij iets écht niet willen en ze dat geloofwaardig 
duidelijk kunnen maken, er een oplossing wordt gevonden. Deze verzekering, een soort 
Bill of rights voor de staten, verwierven ze in 1966, in de zwaarste Europese crisis ooit. 
Hoewel het betreffende akkoord vrijwel uit het publieke zicht is verdwenen, blijft de 
grondnorm die het uitdrukte van kracht. Alle naleving van Europese besluiten komt uit 
de wil van de lidstaten. Consensus is de standaard. Vandaar ook dat Europa’s politieke 
spreekbuis niet de volgens velen hiertoe voorbestemde Commissie werd, maar de Raad 
van ministers en later de Europese Raad van de regeringsleiders. 

Aldus is de situatie dat enerzijds het verdrag de staten afzonderlijk heeft getemd, 
anderzijds de staten gezamenlijk het politieke heft stevig in handen hebben genomen. 
Dankzij de duurzame overstap over de stichtingsrivier die het akkoord van Luxemburg 
mogelijk maakte, kon Europa zich behalve tot een rechtsorde ook tot een politiek 
lichaam ontwikkelen. Het is een werkelijkheid waar De Gaulle noch Hallstein zich in 
zouden herkennen, maar die wel de onze is. 
 
Zie daar het geheim van de tafel. Belangrijker dan de formele besluitvormingsregels is 
het feit dat men samen aan tafel zit. Niet zomaar een tafel, maar een tafel waar dingen, 
alleen al vanwege de band van het verdrag, tot gezamenlijk probleem moeten worden 
gemaakt en waar dus het vinden van een oplossing een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid wordt. Het betekent dat zodra er een regel is, welke dan ook, om 
tot een besluit te komen, deze de besluitvorming bevordert. Onder druk komt er altijd 
een besluit uit. 

                                                                                                                                          
risico op een echec of chantage vandien. ‘J’ai accepté l’unanimité pour une raison simple, c’est que le 
choix environnemental que fait l’Europe ne doit pas être un choix subi, il doit être un choix revendiqué. 
Imaginez la faiblesse d’un accord obtenu à la majorité avec une partie des pays qui n’aurait pas adhéré au 
Pacte. Quelle aurait été la crédibilité du paquet énergie climat, ratifié à la majorité alors que chacun voit 
bien que c’était l’unanimité qui était la garantie du respect de nos engagements politiques?’ In een 
omkering van oude denkschema’s verschijnt de unanimiteit hier als teken van Europese vrije wil. Het 
verbaasde niet dat de Fransman verderop in zijn redevoering in gaullistische trant stelde: ‘On ne 
construira pas l’Europe contre les Etats.’ Een verschil met De Gaulle is dat voor Sarkozy Europa wordt 
gevormd door de staten gezamenlijk – reden wellicht dat het Parlement toch langdurig voor hem 
applaudisseerde, zoals het voor de Generaal denkelijk niet zou hebben gedaan. 
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Hoe dat gaat – het getrek en geduw, de open kaarten, de kaarten tegen de borst, 
de dubbele kaarten, de kladjes met voorstellen, de achterkanten van menu’s met 
berekeningen, de deals tijdens een schorsing op de wandelgangen, of juist tevoren klaar 
gestoofd in een hoofdstad – dat is een ander verhaal. Maar ook deze kleine geheimen 
dragen bij aan het succes van de Europese tafel, aan haar Geheim met een grote G. 


