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A state without the means of some change is without the means 
of its conservation.156 

Edmund Burke (1790) 
 
 
3 DE BRUG  
 
 
 1 Meester van het verdrag 
 
 De veranderingsregels van een politiek lichaam zijn geen bijkomstigheid maar 
tonen zijn wezen. 

Het begint met de vraag of zulke regels er zijn. De Tien Geboden waarmee 
wetgever Mozes voor zijn volk de berg afkwam bevatten geen herzieningsregels, de 
grondwetten van de meeste moderne staten wel. De eerste waren bedoeld voor alle 
eeuwigheid, de tweede geven zich rekenschap van historische veranderlijkheid. 
Veranderingsregels stellen in staat nieuwe feiten, gebeurtenissen, situaties te verwerken 
of – het is hoe je het bekijkt – de identiteit te verloochenen. De plaats van een politiek 
lichaam in de tijd staat op het spel. 

Ten tweede is de vraag, als verandering kan, hoe makkelijk deze tot stand komt. 
Is de politieke orde in marmer gebeiteld of een speelbal van het volksgemoed? Heeft 
men zich eenmaal in den beginne gesticht of kan het elke dag opnieuw? Als formeel 
kenmerk van grondwetten geldt dat de gewone wetgever ze niet kan wijzigen. Klassiek is 
de formulering van de Amerikaanse rechter Marshall dat de Constitutie de ‘supreme law 
of the land’ is juist omdat ze ‘unchangeable by ordinary means’ is.157 De hiërarchie 
tussen grondregels en gewone regels rust zo bezien niet op hun inhoud, maar op de 
mate van weerbaarheid tegen verandering. Verandering van grondregels heet herziening 
en verandering van gewone regels wetgeving. De weerbaarheid tegen verandering bepaalt 
tevens de verhouding van herziening tot stichting. Binnen de grondregels kan namelijk 
onderscheid bestaan tussen wijzigbare en (principieel of tijdelijk) onaantastbare. 
Voorbeeld: welke grondwetswijziging ook, Frankrijk blijft een Republiek;158 wie er terug 
wil naar een monarchie, moet een staatsgreep plegen. In een pact zonder onderscheid 
tussen vaste en veranderbare elementen is elke herziening formeel een (her)stichting. 

Ten derde is de vraag wie de baas is over de vernieuwing van het politieke 
lichaam. Wie heeft het initiatief? Wie beslist? Essentieel is het onderscheid tussen de 
oorspronkelijke stichter, bijvoorbeeld de natie of een groep staten, en de bij de stichting 
in het leven geroepen instellingen, bijvoorbeeld een parlement. De stichtingsakt zelf, 
aldus de bedenker van dit onderscheid in 1789, ‘is niet het werk van de pouvoir constitué 
maar van de pouvoir constituant.’159 (Sieyès) Voor herziening kan dit evenwel anders liggen. 
Sommige politieke lichamen blijven ook voor hun vernieuwing een beroep doen op de 
oorspronkelijke stichter(s), via bijvoorbeeld een volksraadpleging of de instemming van 
alle territoriale delen. Andere vertrouwen de herziening toe aan de geconstitueerde 
machten, bijvoorbeeld het parlement bijeen als grondwetgever. Alleen in dat laatste 
geval is sprake van zelfvernieuwing, van een politiek lichaam dat op eigen benen staat, 
geëmancipeerd van zijn stichter(s). De ‘wie-vraag’ beslist dus niet minder dan de mate 
van zelfstandig politiek leven. 

Te onderzoeken valt dus hoe Europa omgaat met deze drie hoogst politieke 
kwesties: het ‘of’, het ‘hoe’ en het ‘wie’ van een pactvernieuwing. Ook de ‘of’-vraag 
komt aan bod, want hoewel alle Europese verdragen sinds 1951 veranderingsregels 
bevatten, was het eerste moment dat ze serieus werden ingeroepen zwaarbevochten. Pas 
nadat in 1985 de grendel van het slot ging, ontstond beweging in het ‘hoe’ en het ‘wie’. 

De spanning tussen unanimiteit en meerderheid zal een grote rol blijken te 
spelen. Opnieuw fungeert de overgang naar de meerderheid als aanjager en dreiging, 
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opnieuw is het voornaamste resultaat niet een formele bekroning van de binnensfeer 
maar een versterking van de tussensfeer van de leden. Dit subtiele verschil verraadt veel 
over de aard van de Unie. De lidstaten laten zich niet aan de kant zetten, maar 
ontdekken wel manieren om als Europa samen te bewegen. 
 
Alvorens de twee sleutelmomenten van de strijd om de veranderingsregels te bezien, een 
blik op de juridische uitgangssituatie. In het stichtingspact uit 1957 definieerden de Zes 
de wijzigingsregels aldus: 
 

De regering van elke lidstaat of de Commissie kunnen aan de Raad ontwerpen 
voorleggen tot herziening van de Verdragen waarop de Gemeenschap is 
gebaseerd. 
Indien de Raad na raadpleging van de Vergadering [het Parlement] en, in 
voorkomend geval, van de Commissie, gunstig adviseert ten aanzien van het 
bijeenkomen van een conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der 
lidstaten, wordt deze conferentie door de voorzitter van de Raad 
bijeengeroepen, teneinde in onderlinge overeenstemming de in genoemde 
Verdragen aan te brengen wijzigingen vast te stellen.  
De wijzigingen treden in werking nadat zij door alle lidstaten overeenkomstig 
hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen zijn bekrachtigd.160 
 

De drie bovengestelde vragen – ‘of’, ‘hoe’, ‘wie’ – kregen verdragsrechtelijk eenduidige 
antwoorden. Ten eerste, ja, pactwijziging is mogelijk. Europa wordt in staat gesteld te 
reageren op, zoals de stichterstaten het eerder noemden, ‘onvoorziene moeilijkheden, 
aan het licht gekomen door de ervaring’.161 Ten tweede, de procedure is inderdaad fors 
zwaarder dan die voor gewone besluiten en Europa kent formeel dus een onderscheid 
tussen herziening en wetgeving (maar niet tussen stichting en herziening). Ten derde, de 
zeggenschap over de vernieuwing verloopt volgens een subtiel rollenspel, in een prelude 
en drie akten. Prelude: het initiatief ligt zowel bij individuele leden als de Commissie. 
Eerste akte: de beslissing of daadwerkelijk over vernieuwing wordt gesproken ligt bij de 
Raad (een instelling). Tweede akte: de beslissing welke vernieuwing plaatsvindt ligt bij de 
gezamenlijke regeringen van de lidstaten (de stichters). Derde akte: de beslissing dat ze 
daadwerkelijk doorgaat ligt bij de, impliciet in de laatste zin genoemde, nationale 
(afzonderlijke) regeringen, parlementen en bevolkingen. De prelude werpt het balletje 
op, akte één opent, akte twee onderhandelt, akte drie bekrachtigt. Op het oog schijnen 
de tweede en derde akte beslissend. Dit zou betekenen: geen zelfvernieuwing voor de 
Unie, ten hoogste vernieuwing door de stichtende staten. Europa staat dus niet op eigen 
benen. 
 In het debat over de aard van de Europese orde speelt dit element een grote rol. 
Kernvraag is of de Unie een ‘gewone’ internationale organisatie is of ‘meer’ dan dat. 
Grof gezegd zetten vertegenwoordigers van het kantoor- en het burgervertoog hun 
kaarten op de pouvoirs constitués (instellingen) en die van het statenvertoog op de pouvoirs 
constituants (lidstaten). De eersten betogen dat de Unie iets bijzonders is vanwege de 
unieke functie die Hof, Commissie en Parlement kregen toegewezen. Daartegenover 
stellen de laatsten dat ze een doodnormaal verband van samenwerkende soevereine 
staten is, getuige de herzieningsregels. Het is begrijpelijk dat de staatsideologen juist dit 
argument als troef inzetten. De wijzigingsmacht van de leden is fundamenteel, de macht 
van de instellingen ervan afgeleid. In theorie zouden de staten op een dag kunnen 
besluiten de Commissie of het Hof of zelfs de hele constructie maar weer op te doeken. 
Vanwege hun monopolie op herziening betitelde het Duitse Constitutionele Hof de 
lidstaten in 1993 zelfverzekerd als de ‘meesters van het verdrag’.162 



 93 

Toch is het laatste woord hiermee niet gezegd. Te weinig is opgemerkt hoe 
origineel en ingrijpend de Europese wijzigingsregels zijn. De erin vervatte verplichting 
van gezamenlijke vernieuwing is geenszins vanzelfsprekend. De paradox is dat de 
grondverdragen van de meeste ‘gewone’ internationale organisaties – bijvoorbeeld het 
handvest van de Verenigde Naties, de constitutie van de Internationale 
Arbeidsorganisatie of de artikelen van overeenkomst van het Internationale Monetaire 
Fonds – hun grondslag bij meerderheid van lidstaten kunnen wijzigen (met soms een 
vetorecht voor de belangrijkste leden). Dit doorkruist de Brusselse ideologische 
sjablonen, waarbij degenen die zeggen dat de Unie géén gewone organisatie is voor 
meerderheid pleiten en degenen die dat wel vinden bij unanimiteit zweren. Blijkbaar is 
er met Europa iets anders aan de hand, dat aan de aandacht van beide partijen is 
ontsnapt. 
 De dwang van de gezamenlijke vernieuwing kreeg vorm in twee 
passagemomenten. In 1985 werden de wijzigingsregels voor het eerst aangewend (het 
‘of’); in 2002–2004 werden ze veranderd (het ‘hoe’ en het ‘wie’). Beide malen versterkte 
de gezamenlijkheid haar positie ten opzichte van de individuele leden, zonder dat deze 
hun eigen positie verliezen. Onderwijl begon men in de juridische doctrine een 
botsingsgevaar tussen de gezamenlijke en de afzonderlijke grondslagwijzigingen te 
ontwaren, dat eveneens nieuw licht wierp op de onderlinge verhoudingen. Bijgevolg 
verdient het zelfvertrouwen van het Duitse Constitutionele Hof, goeddeels te billijken, 
toch één kleine correctie: de lidstaten gezamenlijk zijn de ‘meester van het verdrag’. 
 
 2 Coup in Milaan 
 
 Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni 1985 vond in Milaan een dramatische top 
plaats van de presidenten en premiers van de Tien. De imponerende locatie was het 
Castello Sforzesco, het fort van waaruit de hertogen van Milaan in de Renaissance over 
de wijde omgeving heersten. De Italiaanse premier Craxi vervulde er zijn voorzittersrol 
met glans. Andere hoofdrolspelers waren de Britse premier Thatcher, de Duitse 
bondskanselier Kohl en de Griekse premier Papandreou, maar ook de Fransman, de 
Belg, de Nederlander, de Ier, de Deen en de Luxemburger lieten hun stem horen. De 
Spaanse en Portugese premiers, hun landen op punt van toetreding als leden elf en 
twaalf, zaten als toeschouwers aan. Allen werden vergezeld door hun minister van 
buitenlandse zaken. De pas aangetreden Commissievoorzitter Delors en zijn nummer 
twee completeerden het gezelschap: vijfentwintig mannen en één vrouw in het kasteel 
van de Sforza’s. Een kilometer verderop, voor de gotische kathedraal in Milaans 
stadshart, demonstreerden de tweede dag een kleine honderdduizend Europese 
federalisten voor de totstandkoming van een ‘Europese Unie’ – wapperend met groene 
en witte vlaggen voorzien van de letter ‘E’, toegesproken door de 
europarlementsvoorzitter, opgezweept door Italiaanse militaire kapellen die Beethovens 
‘Ode aan de vreugde’ speelden. 
 Inzet van de Top van Milaan was of het stichtingsverdrag van de Gemeenschap 
zou worden herzien. Sinds 1958 leefden de lidstaten onder de regels die ze zichzelf in 
Rome hadden gegeven. Hun situatie was onderwijl veranderd en hun verband van Zes 
via Negen naar Tien gegroeid. Sinds een jaar of vijftien hadden de regeringsleiders 
herhaaldelijk verklaard dat ze de Gemeenschap een ‘politieke’ basis wilden geven. De 
Fransen hadden er de term ‘Europese Unie’ voor in omloop gebracht. Toch was het bij 
mooie woorden gebleven. 

Voorjaar 1984 was er beweging ontstaan, zowel bij de parlementen als bij de 
regeringen. Het Straatsburgse Parlement had in februari een federalistisch 
ontwerpverdrag aangenomen, opgesteld door de Italiaan Spinelli. De Duitse Bondsdag 
stemde bijna unaniem met deze blauwdruk in en ook de parlementen van Italië en de 
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Benelux waren enthousiast. De vraag was of de regeringen er iets mee zouden doen. 
Hier kwam de beweging van Parijs, roulerend voorzitter. President Mitterrand 
verklaarde op 24 mei in het Europese Parlement dat Frankrijk ‘bereid’ was het Spinelli-
ontwerp ‘te onderzoeken en te verdedigen’ en dat er gesprekken over verdragswijziging 
moesten komen.163 Belangrijker was de doorbraak die Mitterrand bewerkstelligde tijdens 
de Top van 25–26 juni in Fontainebleau. In een voormalig koninklijk en keizerlijk 
jachtpaleis bereikten de regeringsleiders een akkoord over het al vijf jaar slepende 
probleem van de Britse betalingen. Dit luchtte iedereen enorm op. Men kon de blik 
weer op de toekomst richten. 

Nog in Fontainebleau spraken de leiders af een comité voor institutionele 
hervorming aan het werk te zetten, met de Ierse politicus Dooge als voorzitter. De 
verwachtingen werden meteen opgevoerd. Mitterrand koos namelijk als zijn persoonlijk 
vertegenwoordiger Maurice Faure, de man die in 1957 namens Frankrijk het verdrag van 
Rome had ondertekend. Blijkbaar was het de Franse president ernst met het 
herstichtingsmoment. Het comité stelde niet teleur en bepleitte in maart 1985 een 
‘kwaliteitssprong’: de gezamenlijke wil van de lidstaten moest worden uitgedrukt door 
een ‘werkelijk politieke entiteit (..) oftewel, een Europese Unie’.164 De twee belangrijkste 
aanbevelingen: meer meerderheidsbesluitvorming in de Raad van ministers en het 
bijeenroepen van een regeringsconferentie om te onderhandelen over een Unie. 

Over de eerste kwestie, versoepeling van de vetopraktijk, waren alle lidstaten het 
in beginsel eens. Ook Londen kon leven met meer meerderheidsbeslissingen. Althans 
voor zover ze een Europese binnenmarkt dienden, het plan met als deadline eind 1992 
waarmee de eurocommissaris die Thatcher naar Brussel had gestuurd de boer op was. 
Het dispuut ging erover of dit een verdragswijziging vereiste. Volgens de Britten zou 
een gentlemen’s agreement op de Europese Raad volstaan. Volgens de Commissie zou een 
binnenmarkt illusoir blijven zolang negentig procent van de benodigde wetgeving bij 
unanimiteit moest worden vastgesteld; ten minste enkele artikelen moesten worden 
gewijzigd om de bijna driehonderd benodigde wettelijke maatregelen voor 1 januari 
1993 te kunnen invoeren. De tweede kwestie, of Europa een politieke unie moest 
worden, stond hier strikt genomen los van. Beide onderwerpen mondden evenwel uit in 
de vraag of er wel of geen regeringsconferentie voor verdragswijziging moest komen. 
Dat werd de inzet van de Top in Milaan. 

De uitkomst was tevoren verre van onzeker. Vooraf tekenden zich twee kampen 
af. Voorstanders van wijziging waren de Benelux, Ierland en bovenal gastheer Italië. 
Craxi had het welslagen van Romes voorzitterschap afhankelijk gemaakt van een 
principeakkoord over een Unie. Bovendien was de Italiaanse premier, een socialist, 
verwikkeld in een strijd met zijn christen-democratische minister van buitenlandse zaken 
Andreotti over wie het meest voor de Europese eenwording deed, een zaak waar het 
hele Italiaanse parlement fervent voorstander van was. (Alle Italiaanse politieke partijen, 
behalve de neofascisten, zouden die zaterdag 29 juni deelnemen aan de grote 
federalistische betoging op het voorplein van de Dom.) Tegenstanders waren Groot-
Brittannië, Denemarken en Griekenland. Thatcher vond een verdragswijziging behalve 
onnodig ook onwenselijk; ze vreesde dat er onderweg te veel hooggestemde lyriek zou 
neerslaan in bindende teksten. De Deense regering mocht van het eigen parlement geen 
macht aan ‘Brussel’ afstaan. Athene hoopte het veto te benutten voor het verwerven van 
financiële voordelen. Grote onbekende in het veld was de positie van de Franse en 
Duitse leiders. 

Wat was het geval? In het geheim werkten Parijs en Bonn aan een eigen 
Europees verdrag. Alleen de Italianen waren als voorzitter op de hoogte. De Fransen 
wilden de buitenlandse politiek van de Tien beter coördineren dankzij een ‘secretariaat 
van de Europese Unie’, een overkoepelend orgaan met een eigen baas die ook de 
Commissie zou aansturen. De Duitsers wilden minder vetorechten en meer macht voor 
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het Europese Parlement, hoewel van hun wensen in de tekst weinig viel te bespeuren. 
(In de wandelgangen klonk het dat Bonn met de plannen had ingestemd omdat de 
Duitse minister Genscher de nieuwe post van secretaris van de Unie begeerde.) De 
opzet dit stuk geheim te houden tot aan de Top, waar de Italianen het als 
onderhandelingsbasis konden lanceren, mislukte faliekant. Op donderdagmiddag 27 
juni, vlak voor zijn vertrek naar Milaan, versprak bondskanselier Kohl zich in een debat 
in de Bondsdag. Door de oppositie erop aangevallen te weinig aan de Europese zaak te 
doen, beroemde hij zich op het aankomende Frans-Duitse initiatief. Om Kohl niet in 
verlegenheid te brengen moest Parijs het bestaan van het conceptverdrag wel 
bevestigen. Daarop had voorzitter Rome weinig andere keus dan het ontwerp scherp af 
te keuren. Dit weer tot groot leedvermaak van de kleine landen en de Commissie, die 
blij waren dat de pogingen hun geliefde Gemeenschapsmethode met een 
intergouvernementeel secretariaat te ondermijnen, in de prullenbak belandden. Wat 
bedoeld was als Frans-Duitse verrassingsmanoeuvre eindigde als spectaculaire misser, 
die groot in alle kranten stond. 

Toen allen zich vrijdagochtend 28 juni in het Sforza Kasteel verzamelden, was 
dus volstrekt onzeker wat de dag zou brengen. Thatcher meende voorzitter Craxi in een 
ochtendlijk tête-à-tête te hebben overtuigd dat een regeringsconferentie onnodig was. Ze 
herhaalde dit in de vergadering. Beter nu meteen in Milaan zaken doen, onder elkaar, 
dan de zaak verdagen en over een paar maanden aan dezelfde tafel te zitten, met 
bovendien de verplichting van tien parlementaire ratificaties of zelfs referenda. Gezien 
het Britse optreden in het recente verleden stuitte dit aanbod van een gentlemen’s agreement 
op enige scepsis bij de partners. Andreotti vertolkte deze gevoelens met een exposé over 
goed Europees gedrag. Thatcher snauwde hem toe: ‘Stop that awful rhetoric, will you!’, 
waarop de Italiaan hoffelijk aankondigde haar de volgende ochtend een exemplaar van 
een boekje van een landgenoot te schenken, Cicero’s De oratore (‘Lieve Mevrouw, U kunt 
er veel van leren’).165 Soberder maar vastbesloten bepleitten ook de drie premiers uit de 
Benelux juridisch bindende afspraken en een ‘versterking van de 
Gemeenschapsinstellingen’. Kohl legde de nadruk op een sterker Europees Parlement. 
Mitterrand probeerde de schade van de vorige avond te herstellen zonder het idee van een 
politiek secretariaat los te laten. Hij scheen het eens met Thatcher dat de stembepalingen 
van het verdrag van Rome eerst maar eens moest worden nageleefd. Commissievoorzitter 
Delors bepleitte aanpassing van drie verdragsartikelen met het oog op de binnenmarkt; 
over een ‘Unie’ had hij het niet. Volgens hem konden die aanpassingen eenvoudig worden 
aangehecht aan het toetredingsverdrag met Spanje en Portugal (dat eveneens door alle 
nationale parlementen moest worden geratificeerd). Blijkbaar zag de Commissie de bui 
van een veto hangen en wilde ze de vernieuwing ongezien binnensmokkelen. Voorzitter 
Craxi overzag het slagveld en beklemtoonde dat men in Milaan hoe dan ook een akkoord 
over bepaalde punten moest bereiken en de rest op een regeringsconferentie kon 
bespreken. Vervolgens lieten de leiders het over aan hun ministers – Andreotti, Howe, 
Genscher, Dumas en de anderen – om een uitweg uit de impasse te verzinnen. Bij het 
vallen van de avond oordeelden de Britse en de Franse pers dat Londen slaagde in de 
opzet een formele verdragswijziging te vermijden. 

Op dit punt begint de mythevorming. Naar eigen zeggen kon de Duitse minister 
Genscher ’s nachts de slaap niet vatten en krabbelde hij wat op een kladje. In de haast 
van de ochtendrituelen dicteerde hij al scherend, de badkamerdeur op een kier, zijn 
overwegingen aan een assistent. Dit Badezimmerpapier zou aan de bron staan van de 
slotconclusies van de top. Volgens Delors werkten ook zijn mensen de hele nacht door 
en waren zij het die Craxi de beslissende Geheimtipp gaven. 

Op de ochtend van de tweede dag – het Piazza del Duomo stroomt onderwijl vol 
met eurofederalistische betogers – houden Mitterrand en Kohl hun gebruikelijke 
werkontbijt. Vele malen werd bij croissant en eitje de beslissende deal gemaakt, ditmaal 
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niet. De president begrijpt niet waarom de Italianen alles vooruitschuiven. De 
bondskanselier moppert dat de regeringsconferentie in december moet zijn afgerond. 
Wanneer de leiders de vergadering hervatten, ligt het werkstuk van hun ministers op 
tafel. De eerste zin luidt: ‘De Europese Unie begint: de lidstaten zullen een verdrag 
sluiten over de vorm die deze Unie zal aannemen.’166 Dit wordt meteen verworpen en 
men begint weer bij nul. De pragmatische Britten willen grote woorden als ‘Unie’ 
mijden en de discussie tot de besluitvorming beperken; zo komt de Gemeenschap 
tenminste vooruit. De sfeer verslechtert. Meerdere schorsingen volgen. De Deen 
Schlüter en de Griek Papandreou blijven tegen elke wijziging van het verdrag. Allengs 
blijkt dat alleen het voorstel van Sir Geoffrey Howe tot consensus zou kunnen leiden. 
Het gaat niet ver, spreekt niet van ‘Unie’ maar verbetert wel de besluitvorming. Na een 
late lunch bezwijken Parijs en Bonn bijna voor de charmes van Londens pragmatische 
minimalisme, al twijfelt Kohl nog of het voor de binnenmarkt genoeg is. 
 De Italianen krijgen lucht van deze toenadering, die hun plannen doorkruist. Na 
weer een schorsing, aan het einde van de zaterdagmiddag, doet Bettino Craxi zijn 
meesterzet: voor de eerste maal in de tienjarige geschiedenis van de Europese Raad van 
regeringsleiders vraagt hij als voorzitter om een stemming. Hij zet uiteen dat het 
bijeenroepen van een regeringsconferentie een simpel procedurebesluit is, dat bij 
meerderheid kan worden genomen. 

Een tel is het stil, dan breekt een storm los. De Deen Schlüter spreekt van een 
‘verkrachting’.167 Papandreou protesteert dat het punt niet op de agenda staat en roept 
‘staatsgreep’.168 De Griek is zo boos op Craxi dat hij dreigt weg te lopen. Thatcher is 
verbijsterd, furieus. (Haar woordvoerder na afloop: ‘Voor de Prime Minister is het geen 
irritatie. Het is een totale vulkanische eruptie. De Krakatau is er niets bij.’169) Met deze 
wending had niemand in de Britse delegatie rekening gehouden. In de verwarring is nog 
even een kans op een compromis, waarbij én het Britse pakket voor informele 
versoepeling van de unanimiteit én de regeringsconferentie zullen worden meegenomen. 
Dan zegt de woedende Papandreou dat het een van beide is, of hij vertrekt echt. Het 
duurt even voor men beseft wat dit betekent. Craxi staat voor de keuze: soepeler 
wetgeving nu of een kans op politieke vernieuwing. Hij kiest, wellicht denkend aan zijn 
christen-democratische rivaal en de demonstranten buiten, voor de vernieuwing. 
Inmiddels hebben de Britten ontdekt dat het door de Italiaanse premier ingeroepen 
artikel rept van voorafgaande raadpleging van het Europese Parlement; als plotselinge 
vrienden van de Straatsburgse vergadering beschuldigen ze hem van procedurebreuk. 
Craxi weerlegt het bezwaar – het formele besluit zal later volgen – en gaat tot stemming 
over. Voor het houden van een regeringsconferentie: België, Duitsland, Italië, 
Luxemburg, Nederland, dan Ierland, dan, na aarzeling, Frankrijk. Tegen: Denemarken, 
Griekenland, Groot-Brittannië. Zeven tegen drie, bij meerderheid besluit de 
gezamenlijkheid het pad van de vernieuwing te betreden. 

Terwijl een feestelijk vuurwerk de nachtelijke hemel boven het Castello 
Sforzesco in het groen en wit van de federalisten kleurde, begonnen de speculaties over 
de betekenis van Craxi’s coup. Europese scheuring, nieuw begin of een doodlopend 
pad? Het eerste leek niet denkbeeldig. Kohl en Mitterrand noemden de Top beiden een 
heilzaam moment van de waarheid, dat duidelijk maakte wie waar stond. Ook in de 
entourage van de oude Spinelli zag men kansen voor een constitutionele breuk tussen 
twee groepen staten. De Belg Martens sprak optimistisch van een keerpunt in de 
geschiedenis van de Gemeenschap. De Luxemburger Santer was voorzichtiger: hij 
moest vanaf maandag 1 juli als inkomend Raadsvoorzitter de brokken lijmen. Thatcher 
spuwde intussen haar gal op de radio: ‘If we can’t decide here, why should another 
conference be able to decide any better?’170 Toch matigde zij haar toon en liet weten een 
vertegenwoordiger naar de conferentie te zullen sturen, ‘om ons standpunt uiteen te 
zetten’. Ook Papandreou zegde dat toe. Alleen tegenstemmer Schlüter kon zich niet 
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committeren zolang het Deense parlement hem dat niet toestond. Velen meenden dat 
de conferentie tot niets zou kunnen leiden (het algehele gevoelen van de Britse kranten 
op maandagochtend). Daarentegen zagen geroutineerde diplomaten die zaterdagavond 
al voor zich hoe al deze obstakels zouden worden geslecht. Een anonieme minister van 
buitenlandse zaken zei over Thatcher: ‘Als we haar bij de trog krijgen, zal ze wel 
drinken.’171 
 
Zo zou het inderdaad gaan. De Britse premier maakte, thuis uit Milaan, een afweging. 
Voor de Britse economie was veel te winnen bij de totstandkoming van Europese 
markten voor bijvoorbeeld financiële dienstverlening en transport. Thatcher was bereid 
daarvoor de prijs te betalen van versterking van Commissie en Parlement en meer 
meerderheidsbesluitvorming in de Raad (bij voorkeur voor de terreinen waar het veto 
vooral de meer protectionistische economieën diende). Griekenland en Denemarken 
meldden zich eveneens aan de onderhandelingstafel. Spanje en Portugal mochten vanuit 
de wachtkamer meedoen. De regeringsconferentie verliep voorspoedig. De spanningen 
van Milaan waren snel vergeten. Over een breuk tussen de staten werd niet meer 
gesproken. Al op 2 en 3 december 1985 bereikten de twaalf regeringsleiders in 
Luxemburg een politiek akkoord over een nieuw verdrag. Na het tumult van Milaan 
hervonden de regeringen elkaar aan de vergadertafel. 

Tot teleurstelling van de Fransen en Italianen kreeg het resultaat de 
publieksonvriendelijke naam ‘Europese Akte’. Het idee van een ‘Unie’ was onderweg 
gesneuveld. Onder veel aandringen had Delors het eruit gekregen. Zijn ‘spookbeeld’ was 
dat Europa in tweeën werd opgeknipt: enerzijds de economie op basis van het verdrag 
van Rome, anderzijds de formalisering van de buitenlandpolitieke samenwerking.172 De 
aanduiding Acte unique of Single Act moest de Commissie en de Benelux geruststellen dat 
alles zijn beslag zou krijgen binnen het ‘enkele’ Gemeenschapskader. (Uit de officiële 
Nederlandse benaming ‘Europese Akte’ is deze pointe weggevallen.) De term ‘Unie’ 
werd weggestopt in de preambule. De van retoriek afkerige Britten waren eveneens blij 
met deze oplossing. 

Het herwonnen clubgevoel werd nog onverwacht op de proef gesteld in de fase 
van de ondertekening. Half december bleken twee regeringen zich niet aan het finale 
akkoord te kunnen committeren, waarop een derde ook afhaakte. De Deense 
minderheidsregering kreeg geen onderhandelingsmandaat van het eigen parlement. De 
Folketing beschouwde het verlies van vetorechten en de grotere rol van het Europese 
Parlement als ondermijning van de eigen positie. Op 21 januari 1986 verwierp ze de 
Europese Akte met 80 tegen 75 stemmen, waarop de Deense regering besloot de 
bevolking per referendum om een mandaat te vragen. In Italië bestond een 
spiegelbeeldig probleem. Daar heerste onder invloed van Spinelli teleurstelling over de al 
te beperkte machtstoename voor het Europese Parlement en het nieuwe uitstel voor de 
‘Unie’. De regering-Craxi mocht van het parlement in Rome pas tekenen wanneer het 
verdrag werd goedgekeurd door het Straatsburgse parlement (dat zo alsnog het veto 
over verdragswijziging verwierf dat het formeel ontbeerde). De Grieken maakten het het 
bontst: zij wilden pas tekenen als vaststond dat de overige elf alle meededen. 
Complicaties en vertraging dreigden. Om druk op de zaak te houden besloot de Raad – 
inmiddels onder Nederlands voorzitterschap – tot een ongebruikelijke procedure: een 
gesplitste ondertekeningsceremonie. De Europese Akte werd in een sobere ceremonie 
door negen lidstaten ondertekend op 17 februari 1986 in Luxemburg. Na een 
constructieve resolutie van het Europese Parlement en een positief Deens referendum 
tekenden op 28 februari 1986 in Den Haag de laatste drie lidstaten. Alle regeringen 
waren aan boord. 

Tijdens de ratificaties deed zich nog één onverwacht obstakel voor. Op het 
laatste nippertje oordeelde het Ierse Hooggerechtshof dat de Ierse regering had 
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verzuimd een referendum te organiseren en dit alsnog moest doen. De Ierse bevolking 
gaf haar ja-woord, waardoor de Europese Akte op 1 juli 1987 kon ingaan. Twee jaar na 
het spectaculaire startschot in Milaan had de gezamenlijkheid zichzelf vernieuwd. 
 
Hoe valt deze sequentie van gebeurtenissen te duiden? Hoe kon wat in mei 1985 
onmogelijk scheen – dat Londen en Kopenhagen ooit een verdragswijziging zouden 
aanvaarden bijvoorbeeld – zo snel een politiek feit worden? En hoe kan het dat Europa 
deze veeleisende vernieuwingscyclus nadien nog meermaals succesvol heeft doorlopen? 
 Er gebeurde iets bijzonders op zaterdagmiddag 29 juni 1985. Een aanwezige 
herinnert zich de stemming als een ‘moment de flottement historique’, als de 
‘transposition d’une réalité politique profonde dans un cadre dont on ne pensait pas 
qu’il le permettait’.173 Hoewel drie leden ernstig tegensputterden werden de Tien alle 
meegesleept in een gezamenlijke vernieuwingsbeweging, die niet meer is gestuit. De clou 
zat in een klein hoekje van de procedure, in een vergeten meerderheidsbepaling van het 
verdrag. Deze juridische detailkwestie had voor de Europese politiek historische 
gevolgen, zoals de Griek Papandreou getuige zijn woedende kreet ‘staatsgreep’ ter 
plekke besefte. Op decennia stilstand volgde rusteloze verandering; op de verankering in 
het verdrag, de mogelijkheid gezamenlijk in te spelen op de stroom van de tijd. Het is 
een magistraal passagemoment. 
 Wat gebeurde er dan precies toen Bettino Craxi in het forum van de leiders 
onverhoeds een meerderheidsbesluit forceerde? De scène wordt vaak aangehaald als 
anekdote in de historie van de Europese Raad of als opmerkelijk moment in de serie 
verdragswijzigingen. Ze is echter veel meer dan dat: ze slaat een wezenlijke band tussen 
die beide ontwikkelingslijnen. Kort gezegd: Craxi legde de dubbele hoedanigheid bloot 
van de Europese regeringsleiders en trok die beide hoedanigheden uiteen in de tijd. 
Daarmee opende hij de weg van Europa’s permanente vernieuwing én gaf hij de 
Gemeenschap een stevig hoogste gezag. 
 De geheime dubbele hoedanigheid van de regeringsleiders is deze: de leiders zijn 
zowel vertegenwoordigers van de constituerende machten (afzonderlijk) als van de 
geconstitueerde macht (gezamenlijk). Vandaar de verbijstering bij de aanwezigen in het 
Sforza Kasteel. Margaret Thatcher, Craxi’s voornaamste tegenspeler, begreep het na 
afloop schijnbaar nog steeds niet, getuige haar schampere opmerking: ‘Waarom zouden 
wij er in een andere conferentie wel uitkomen?’ Het punt is dat het niet een willekeurig 
andere conferentie zou zijn. In Milaan waren de regeringsleiders bijeen als feitelijke 
Europese instelling, terwijl ze in de regeringsconferentie in Luxemburg om de tafel 
zouden zitten als vertegenwoordigers van de soevereine stichters. 

Al sinds de oprichting van de Europese Raad in 1974 was dit onderscheid 
sluimerend aanwezig, maar het was nog niet gewekt. De machtigste Europese pouvoir 
constitué zat verstopt in de pouvoir constituant van de staten. Thatcher was ongetwijfeld niet 
de enige die meende in Milaan aanwezig te zijn bij een eigentijdse variant van het 
Congres van Wenen van 1814–1815: de plaats waar nationale leiders onderhandelen, 
standpunten uitwisselen en bij consensus besluiten nemen – maar nimmer kunnen 
worden overstemd. Zo functioneerden ook de Toppen van regeringsleiders uit de 
beginjaren van de Gemeenschap. Dat de Europese Raad die praktijk voortzette en de 
bijnaam ‘Top’ behield maakte de vernieuwing haast onzichtbaar. Toch was hij tegelijk 
een instelling temidden van de andere. De Europese Raad diende het 
Gemeenschapsrecht te respecteren, had de Commissievoorzitter onder zijn leden en 
deed van elke vergadering verslag in het Parlement. Bovendien was bij oprichting 
afgesproken dat de regeringsleiders als het zo uitkwam ook op de stoel van hun 
ministers konden gaan zitten en dan formeel een ‘Raad’ op topniveau waren, een 
Gemeenschapsorgaan. In feite stond het beraad van de leiders dus al tien jaar op de 
drempel tussen twee werelden: met één been baas van de (ongestichte) tussenwereld van 
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de lidstaten, met één been in de (gestichte) binnensfeer. In Milaan stond die dubbelheid 
ineens in het volle licht. Door de regeringsleiders te laten stemmen – én door het feit 
dat zij dit lieten gebeuren – duwde Craxi de Europese Raad even over de drempel. Plots 
verscheen deze onmiskenbaar als instelling. 

Het is instructief de Milanese scène te vergelijken met een voorval luttele weken 
eerder, tijdens een top van de grote industrielanden in Bonn, de G7 van begin mei 1985. 
Vier hoofdrolspelers waren dezelfden. De Amerikaanse president Reagan oefende druk 
uit zo snel mogelijk onderhandelingen over handelsakkoorden te beginnen, liefst per 
1986. Gastheer Kohl peilde de mening van de aanwezigen, onder wie de Europeanen 
Thatcher, Craxi en Mitterrand. De Fransman bleek als enige tegen. Toch weigerde 
Mitterrand zich aan een deadline te committeren. Zijn vinnige tirade: ‘Si ces Sommets ne 
retrouvent pas leur forme initiale, la France n’y viendra plus. Nous ne sommes pas 
froissés d’être minorisés dans une institution. Mais ici, ce n’est pas une institution, nous 
sommes là pour mieux nous connaître et harmoniser nos politiques. C’est tout.’174 Het 
contrast met Milaan is verhelderend. Thatcher had op 29 juni Mitterrands klacht uit 
Bonn woord voor woord kunnen herhalen. Door zich in plaats daarvan, overreed door 
haar eigen juristen, aan de stemming te onderwerpen erkende zij de Europese Raad als 
een instelling. 

Men kan zich afvragen wat dit lichaam toevoegde aan de ‘gewone’ Raad, waar 
dezelfde regeringen om de tafel zitten. Het verschil in functie is wezenlijk. In de Raad 
beslissen nationale ministers over deelbelangen en deelproblemen – landbouwprijzen, 
btw-tarieven, visquota. In de praktijk bleek dat als de vraagstukken groter werden en 
elkaar overlapten, de vakministers er niet uitkwamen. Dit leidde tot stagnatie, tenzij de 
regeringsleiders de knopen doorhakten, hetgeen incidenteel gebeurde. Met de oprichting 
van de Europese Raad werd de bemoeienis van nationale leiders gesystematiseerd. 
Sindsdien geldt: als de leiders er niet uitkomen, dan niemand. Presidenten en premiers 
worden tevens geacht hun bevolking aan op een Top gemaakte afspraken te kunnen 
binden. Alleen gezamenlijk beschikken zij dus over voldoende gezag om Europese 
besluiten te nemen die het technische beleid te boven gaan en diep in het nationale of 
gezamenlijke politieke leven ingrijpen. 

De eerste vernieuwing van de Europese orde betekende een welhaast 
existentieel besluit. Immers, welke ook haar inhoud, het feit op zich van een eerste 
wijziging transformeert de aard van het gezamenlijk verband: van statisch en 
vastgeklonken aan zijn oorsprong (‘Rome’) wordt het beweeglijk, historisch. Het opent 
zich voor ontwikkeling in de tijd. Oftewel: de gezamenlijkheid wordt politieker. 

Iedereen besefte dat de leiders deze stap zelf moesten zetten. Een zaak die de 
toekomst van de natie in Europa raakt, laat je niet aan vakministers over. Alleen de 
regeringsleiders konden hun parlementen en bevolkingen ervan overtuigen. Neem 
kanselier Kohl; deze sprak de donderdagmiddag voor zijn vertrek naar Milaan in de 
Duitse Bondsdag over het historische belang van de ‘Unie’ voor zijn land en Europa. 
Een dag eerder had de Ierse premier FitzGerald zich in Dublin van dezelfde taak 
gekweten. De week na de Top brachten beiden ook weer verslag uit, net als hun meeste 
collega’s. Niets bijzonders misschien. Maar toch was er iets gebeurd. De premiers 
stonden na afloop in een andere rol voor hun thuispubliek. Tien nationale leiders 
klommen naar de Top in Milaan en, ondanks al het gebrom, kwamen ze als club weer 
naar beneden. Ineens spraken ze namens Europa. 

Precies daar ligt het genie van Craxi’s bluf. De stemming in Milaan smeedde een 
band tussen de Europese vernieuwing en het forum van de leiders. Van een 
vrijblijvende picknick op een berg wordt de Top een treffen waarvan de leiders met 
politiek bindende Tafelen afdalen. Deze kanteling geschiedde bovendien niet zomaar, 
maar in antwoord op de existentiële vraag naar de identiteit van de Europese orde in de 
tijd. De stemming die de grendel van de vernieuwing haalde, bekrachtigde zelf de 
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instelling die daarvoor als enige namens de gezamenlijkheid verantwoordelijkheid kon 
nemen ten opzichte van de individuele bevolkingen. 
 
Deze fascinerende politieke omwenteling rust op een venijnig juridisch mechaniek. Elk 
radertje, elk woordje daarin telt. Terug dus naar de wijzigingsregel uit het stichtingspact. 
De beslissing over de vernieuwing bleek in drie akten te verlopen, elk met eigen spelers: 
eerst of er een wijziging komt (Raad), dan welke (regeringen) en ten slotte dat ze doorgaat 
(bevolkingen). Het enige wat Craxi deed was de ‘of’-vraag bij meerderheid laten 
beantwoorden door de leiders. In akten twee en drie behielden de nationale regeringen 
en bevolkingen hun vetorecht; aan deze bron van zelfvertrouwen voor de lidstaten werd 
niet getornd. Toch versprong het hele mechaniek. Want zie hoe de vernieuwing zich 
ontrolt: 
 
 Eerste akte, eerste scène: doorbraak (Milaan, 29 juni 1985) 

Met de meerderheidsbeslissing duwde Craxi de Europese Raad de drempel over, 
naar binnen, door hem te vermommen als gewone Raad. De meest principiële vraag 
voor een politiek lichaam – bewegen of niet? – ligt vanaf nu bij de geconstitueerde 
macht. Deze vraag laten de gezamenlijke leiders niet meer los. 

Geheim: coup vermomd als procedurebeslissing. 
 

 Eerste akte, tweede scène: binding (Londen, Kopenhagen en Athene, juli 1985) 
Thuisgekomen uit Milaan zeggen de Britse, Deense en Griekse regeringsleiders 

niet tegen het eigen parlement: afgelopen zaterdag in Milaan zijn we overstemd, maar we 
krijgen ze over zes maanden wel met een veto tijdens die verduivelde 
regeringsconferentie in Luxemburg. Nee, zowel Thatcher als Schlüter en Papandreou 
zien zich gedwongen steun te vragen voor de beslissing van de Europese Raad. (Alleen 
Schlüter krijgt die niet en moet zonder mandaat naar de regeringsconferentie.) 

Geheim: wie is overstemd, moet toch verantwoordelijkheid nemen voor het 
besluit. Zodra de anderen in Europa een gesprek over de gezamenlijke toekomst 
beginnen, is het maar beter je plaats aan tafel in te nemen. Anders is het risico dat ze 
zonder jou van alles bedenken en sta je aan het einde voor de vervelende keus tussen 
slikken of er helemaal uitstappen. Je moet erheen en bent gedwongen thuis te vertellen 
waarom. 
 
 Tweede akte: onderhandeling (Luxemburg, september–december 1985) 

De unanimiteit blijkt geen blokkade voor een akkoord. Aan de 
onderhandelingstafel verliest het veto aan scherpte. Weigeren te spreken is niet moeilijk; 
blijven weigeren met wat ook in te stemmen wanneer het gesprek eenmaal is begonnen, 
bijna onmogelijk. Zodra alle regeringen aan tafel zitten, ontstaat een spel van geven en 
nemen, van onwaarschijnlijke deals, van getrek en geduw, waarbij de dwang van de 
gezamenlijkheid maakt dat altijd een compromis wordt gevonden. Weliswaar vertoont 
dit veelal rare uitzonderingen, protocollen, eenzijdige verklaringen en andere juridische 
franje, maar dit dient ertoe dat allen het uiteindelijk om hun eigen redenen kunnen 
aanvaarden. Wel zal een constante door de jaren heen zijn dat deze compromistekst 
door federalisten en juristen als ‘ontoereikend’ en ‘wanstaltig’ wordt betiteld. Een ramp 
is dit niet. De politieke kracht die iedereen aan boord houdt is nu eenmaal sterker dan 
de juridische logica. 

Geheim: als het of van de vernieuwing eenmaal met ja is beantwoord, komt er 
altijd een welke uit. Weliswaar zou men in theorie tijdens de onderhandelingen kunnen 
besluiten het hele idee van vernieuwing terug te draaien, maar zodra alles potentieel 
beweegt, ieder zijn eigen plannetjes najaagt, kan de boel politiek gezien niet meer 
worden afgeblazen en moet er over de inhoud worden gesproken. Erger, het prestige 
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van de aanwezigen eist dat op enig moment, op straffe van hoon van pers en publiek die 
buiten de vergaderzaal wachten, ‘resultaat’ valt te melden. Zo werkt ook de semi-
openbare druk van de buitenwereld mee om de tafel tot een besluit te brengen. 
 
 Derde akte: bekrachtiging (Brussel, Kopenhagen, Bonn, Athene, Madrid, Parijs, Dublin, 
 Rome, Luxemburg, Den Haag, Lissabon, 1986–1987).  

De regeringsleiders die in de eerste akte namens de voltallige kring het startschot 
gaven en in de tweede akte namens hun lidstaat tot een akkoord met de anderen 
kwamen, verschijnen in de slotakte in deze dubbele rol voor hun 
volksvertegenwoordiging en/of bevolking. Vandaar het refrein op persconferenties na 
afloop van een Top: ‘Bon pour la France et bon pour l’Europe’; ‘Good for Britain and 
good for Europe’; ‘Goed voor Nederland en goed voor Europa’. De dubbele pet stelt 
hen enerzijds (als regeringsleider) in staat de vernieuwing, indien nodig, strikt vanuit het 
nationaal belang te verdedigen. Anderzijds vergroot het de druk op hen (als lid van de 
Europese Raad) daadwerkelijk een meerderheid voor die vernieuwing te verwerven. 
Immers, de regeringsleider die na een nee-stem van eigen parlement of bevolking terug 
moet naar de Europese Raad, is zijn gezag bij zijn collega’s kwijt. Hem wacht het 
snijdende groepsoordeel ‘He didn’t deliver his voters’. Doorgaans blijkt dit samenspel 
tussen beide rollen voldoende. Van de 102 maal sinds Milaan dat een Europese 
regeringsleider aan zijn parlement of bevolking instemming met een nieuw verdrag 
vroeg, werd deze 97 maal bij de eerste gelegenheid gegeven. 

Geheim: welke vernieuwing ook wordt vastgesteld, men kan haar per definitie 
thuis aanbevelen als ‘Goed voor Europa en goed voor ons land.’ Feitelijk is alleen deze 
dubbele boodschap én verkoopbaar én geloofwaardig. Wie louter het gezamenlijke 
belang inroept (‘Historische dag voor Europa’) krijgt binnen de kortste keren van pers 
en oppositie te horen dat hij of zij het landsbelang verkwanselde en zich weer eens in de 
luren liet leggen door schouderklopjes van andere leiders. Wie daarentegen de zaak als 
louter nationale overwinning presenteert, ontzegt zichzelf de grond het rommelig 
compromis dat een Top altijd ook oplevert, geloofwaardig te verdedigen. (‘Game, set, 
match,’ juichte de Britse premier Major bij thuiskomst uit Maastricht: het scheelde een 
haar of hij had de stemming over het verdrag verloren.) 
 
Deze vier geheimen samen maken dat Craxi’s coup uit 1985 betekende dat na bijna drie 
decennia van verdragsrechtelijke status quo de grendel van het slot was. Sinds de politieke 
vraag of vernieuwing nodig is naar binnen werd getrokken en bij meerderheid 
beantwoord, is Europa permanent in vernieuwing. Bij de afwikkeling in de akten twee 
en drie de constituerende machten waarvan de regeringen steeds bij unanimiteit bepalen 
welke vernieuwing er komt en waarvan de bevolkingen alle moeten instemmen dat ze 
doorgaat; in die zin blijven de lidstaten de meester van het verdrag. Maar stilstaan is hun 
niet gegund. Strikt genomen is er na 1985 geen sprake van Europese zelfvernieuwing, 
maar op ‘zelfbeweging’ lijkt het wel. 
 
 3 Botsen en sluipen 
 
 De ontwikkeling van de gezamenlijkheid tot politiek lichaam met een zekere 
herzieningsmacht bracht behalve nationale regeringen en parlementen nieuwe spelers op 
het Europese toneel: de hoogste nationale constitutionele hoven. Bij elke 
verdragsherziening onderzoeken de constitutionele rechters – zoals de Raad van State in 
Nederland, de Britse Lords, het Duitse Bundesverfassungsgericht of de Franse Conseil 
constitutionnel – hoe het gewijzigde Europese pact zich verhoudt tot de nationale 
grondwettelijke ordes. Een belangrijke vraag voor hen is of de eigen regering meer 
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bevoegdheden naar gezamenlijk verband heeft overgedragen dan de nationale grondwet 
toestaat. Hier ontstond frictie, botsingsgevaar.  

De vraag bij zo’n herziening luidt: wat als de opgestelde Europese grondslag botst 
met een nationale grondwet? Welke gaat dan voor? Dit lijkt op een eerdere vraag, in de 
jaren zestig opgeworpen, inzake wetgeving. In dat verband was het dilemma: wat als een 
Europese regel botst met een nationale? Voorrang voor het Europese verdrag, luidde 
het antwoord, door het Europese Hof afgedwongen. De uitweg bij herziening kan 
echter niet dezelfde zijn. Dit verschil is wezenlijk voor hoe de kring van lidstaten 
functioneert. 
 
Terug eerst naar 1963–1964. Het Europese Hof bewerkstelligde met zijn coup dat 
Europese regels voorrang kregen op nationale. Botsing werd op dat niveau onmogelijk. 
Als twee rechtsregels elkaar kruisten ging verkeer uit Brussel of Luxemburg voor. 
Binnen twaalf jaar hadden alle lidstaten dit beginsel aanvaard. Voor wetgeving stond het 
Europese Hof nu boven de hoogste nationale hoven. 
 Toch deed zich onderweg één schermutseling voor, die een voorbode werd voor 
het vervolg. In een befaamd arrest uit 1974 bond het Duitse Constitutionele Hof (als 
enige van de hoogste nationale hoven) de voorrangsregel aan voorwaarden. Het 
Europese recht kon voorgaan op gewoon Duits recht, maar niet automatisch op 
bepalingen in of beschermingen geboden door de Duitse grondwet, stelde dit Hof. Het 
trad in deze zaak op als de grondrechtenbeschermer van de Duitse bevolking – gezien 
de naoorlogse Duitse taboes ten aanzien van onder meer euthanasie en abortus vanwege 
de nazipraktijken een zeer beladen morele en politieke rol. De regels die voortvloeiden 
uit een overdracht van bevoegdheden naar Gemeenschapsniveau mochten de Duitse 
grondrechtenbescherming niet overtroeven, zeiden de rechters in Karlsruhe, althans 
zolang er geen alternatief voor die bescherming op Europees niveau was. Naar dit 
sleutelwoord heet het arrest ‘Solange’. Het Duitse Constitutionele Hof doorbrak dus een 
Europese neiging een voorschot op de toekomst te nemen. Het zette een streep en zei: 
zolang die grondrechtenbescherming niet veilig is gesteld, behouden wij ons het recht 
voor een Europese regel in Duitsland niet toepasbaar te verklaren, ‘wanneer en in 
zoverre deze met een grondrecht uit de Grondwet botst.’175 
 Van dit arrest schrok men in Luxemburg en Brussel. Er kwam een kink in de 
kabel van de zich zo voortvarend ontwikkelende ‘autonome’ Europese rechtsorde. 
Overigens richtte het Duitse Constitutionele Hof zich niet tegen het stichtingspact als 
zodanig. Het had geen reden aan te nemen dat het verdrag zelf de Duitse grondrechten 
bedreigde – bovendien hadden de Duitse rechters dan eerder, ten tijde van de ratificatie 
in 1957, moeten waarschuwen. Het ging ‘Karlsruhe’ vooral om de gevolgen van de 
latere overdracht van bevoegdheden naar (of schepping ervan op) Europees niveau op 
basis van het verdrag, zonder dat het nationale parlement zich erover had uitgesproken. 
Als die nieuwe regels de Duitse grondrechten raakten, dan zou het tussenbeide komen. 
 Het klonk dreigender dan het was. Uiteindelijk groeiden de partijen in de 
grondrechtenkwestie naar elkaar toe. Mettertijd werd het botsingsgevaar afgewend. 
Nadat ‘Luxemburg’ als antwoord op het Duitse Solange-arrest een soort 
grondrechtenbescherming in het leven riep, gaf ‘Karlsruhe’ het het voordeel van de 
twijfel. In 1986, in een tweede Solange-arrest, stelde het dat zolang de Europese 
grondrechtenbescherming gelijkwaardig was aan de Duitse, het voorbehoud was 
ingetrokken. Het Duitse Hof bleef wel over de heg kijken of de bescherming 
gewaarborgd bleef.* 

Een volgende stap kwam in 2000. Op initiatief van de Duitse regering – het 
besluit viel tijdens de Europese Raad van Keulen in 1999 – werd afgesproken een 
                                                 
* Hoewel men sindsdien spreekt van Solange-I en Solange-II, zou de omkering van de bewijslast in de 
sequentie beter zijn uitgedrukt met: ‘Solange-niet’ en ‘Solange-wel’. 
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Europese grondrechtencatalogus op te stellen. Een speciale ‘Conventie’ van 
regeringsvertegenwoordigers, nationale parlementariërs en europarlementariërs en een 
eurocommissaris werd ermee belast, onder voorzitterschap van Roman Herzog, ex-
president van Duitsland én ex-president van het Duitse Constitutionele Hof. Met deze 
benoeming werd het voor de Duitse burgers hoogste politiek-juridische gezag 
aangewend ter garantie van hun grondrechten op Europees niveau. In 2000 namen de 
Vijftien formeel een ‘Europees handvest van grondrechten’ aan, dat sindsdien een 
sterkere status heeft verworven. Op het kruispunt van wetsregels en grondrechten 
schijnt het botsingsgevaar geweken. 
 
Maar er was meer. Het Europese recht kon ook op andere manieren met de Duitse 
grondwet gaan botsen. Op die mogelijkheid had het Duitse Constitutionele Hof in 1974 
al subtiel gewezen. Het schreef toen dat die vraag voorlopig kon ‘openblijven’.176 

Vanaf 1972 had vrijwel ongemerkt een opmerkelijke ontwikkeling plaats. De 
Gemeenschap breidde haar bevoegdheden ingrijpend uit zonder formele 
verdragswijziging. Het was herziening-light. Op de Top van Parijs (1972) hadden de 
regeringsleiders het mechanisme in gang gezet. Ze spraken af het Europese bouwterrein 
uit te breiden naar onder meer energie-, milieu- en regiobeleid en nodigden de 
Commissie uit voorstellen te doen. Over die onderwerpen stond strikt genomen niets in 
het verdrag. De oplossing was een beroep te doen op een juridische sluiproute, de 
‘flexibiliteitsclausule’.177 Deze bepaling kon worden ingeroepen wanneer een maatregel 
vanwege de markt nodig scheen maar het verdrag er niet in voorzag, mits alle regeringen 
emee instemden. Een verdragswijziging was in dat geval niet nodig. De regeringen 
vonden dit handig, want ze hoefden dan niet naar hun parlementen (of bevolkingen) 
voor een ratificatie. Ook de Commissie breidde haar werkterrein graag uit; bij haar 
gingen een hoge Europese roeping en een bureaucratische neiging hand in hand.* Zo 
zetten nationale regeringen en Commissie samen de nationale parlementen buiten spel. 

Langs deze sluiproute, waarvan de interpretatie flink werd opgerekt, werden tal 
van Europese bevoegdheden geschapen. Dit gebeurde ook voor terreinen die met de 
markt volstrekt niets van doen hadden, zoals het verlenen van noodhulp aan niet-
lidstaten. De gezaghebbende Amerikaanse jurist Weiler stelt daarom, onder verwijzing 
naar de sluiproute, dat vanaf de Top van Parijs van 1972 ‘no core activity of state 
function could be seen any longer as constitutionally immune from Community action’ 
en ‘no sphere of the material competence could be excluded from the Community 
acting under Article 235.’178 
 Met name in Duitsland baarde deze ontwikkeling zorgen. Het houdt verband 
met de structuur van de bondsstaat. De bevoegdheden van de federale overheid en van 
de Länder zijn in de Duitse grondwet in grote lijnen afgebakend. Dit leidt tot een sterk 
besef – sterker dan in de meeste andere landen – van het belang van de bevoegdheid 
bevoegdheden te scheppen of toe te wijzen. Deze metabevoegdheid heet Kompetenz 
Kompetenz. Gaande de Europese vernieuwing zagen de Länder gebeuren dat hun 
bevoegdheden langs de sluiproute via Bonn naar Brussel konden verdwijnen. Dit 
betekende volgens hen dat de Gemeenschap zich een metabevoegdheid aanmatigde. 

                                                 
* Hoe dit tot op hoog niveau gaat valt te lezen bij Van Miert, die na zijn benoeming als commissaris voor 
transport, begin 1989, bij Commissievoorzitter Delors werd geroepen: ‘Hij had een landkaart van Europa 
voor zich liggen waarop hij met een viltstift de grote verkeersaders had getrokken. Grote 
infrastructuurprojecten om bijvoorbeeld de HST [Hogesnelheidstrein/TGV] mogelijk te maken. Ik wees 
hem erop dat grote infrastructuurprojecten geen bevoegdheid van de Europese Gemeenschap waren. 
Verkeer in de lucht, over de weg, per spoor en te water... allemaal oké, maar infrastructuurbeleid lag nog 
stevig verankerd in de nationale bevoegdheden. ‘Niets van aantrekken’, zei Delors, ‘probeer maar eens uit 
te zoeken wat de Commissie kan doen om ook op dit vlak netwerken beter te integreren.’’ Van Miert: 
‘Dat hoefde hij me geen twee maal te zeggen.’ (Karel Van Miert, Mijn jaren in Europa. Herinneringen van een 
eurocommissaris, Tielt 2000, 34.) 
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Dat kon niet de bedoeling zijn. De Bondsraad, waarin de Länder vertegenwoordigd zijn, 
en het Duitse Constitutionele Hof maakten zich zorgen. 
 
Vanaf 1987 kwam een conflict dichterbij. Na de Top van Milaan beschikte de kring van 
lidstaten onverwacht over zelfbewegend vermogen. Behalve de achterdeur voor 
inhoudelijke uitbreidingen was nu ook een voordeur voor gedaanteverandering 
beschikbaar. Had Europa herzieningsmacht? 
 Het Duitse Constitutionele Hof trok niet bij de eerste gelegenheid, die van de 
Europese Akte, aan de bel, maar wel bij de tweede. Klager Manfred Brunner had zich 
tot ‘Karlsruhe’ gewend vanwege het Unieverdrag (1992). Hij vond dat zijn rechten als 
Duits burger waren geschonden met de ondertekening ervan door Bonn. Vanwege de 
uitbreiding van Europese bevoegdheden werd de ‘staatsmacht in Duitsland niet meer 
wezenlijk door de gekozen vertegenwoordigers van het hele Duitse volk uitgeoefend’.179 
Bovendien scheen de Unie zichzelf de metabevoegdheid toe te kennen. In het verdrag 
stond namelijk: ‘De Unie voorziet zich van de middelen die nodig zijn om haar 
doelstellingen te verwezenlijken en haar beleid ten uitvoer te leggen.’180  Nou, aldus de 
klager, dan wist je het wel, dit was geen sluiproute meer, maar een openbare weg. Kern 
van zijn grief was dat de waarde van het Duitse kiesrecht en burgerschap werden 
ondermijnd. De volksvertegenwoordigers in de Bondsdag en Bondsraad hadden dus 
niet met ‘Maastricht’ mogen instemmen zonder per referendum terug te keren naar de 
bevolking. 

Het Duitse Constitutionele Hof gaf in oktober 1993 een omstandig antwoord: 
het ‘Maastrichtoordeel’. Het was een voorzichtig waarschuwingsschot. Net als in 1974 
liet het Hof weten: wij zijn er ook nog. Weliswaar werd de klager in het ongelijk gesteld 
(Duitsland kon daarop als vijftiende en laatste lidstaat ratificeren) maar daarmee was de 
zaak niet afgedaan. Ook het Karlsruher Hof vond dat een levende nationale democratie 
behouden moest blijven. Brunners klacht werd niet meteen verworpen, maar 
ontvankelijk verklaard. Het had zomaar kunnen zijn, aldus de Duitse rechters, dat de 
‘behartiging van de bevoegdheden van de Duitse Bondsdag zo vergaand op een door de 
regeringen gebouwd orgaan van de Europese Unie of de Europese Gemeenschap 
overgaat, dat aan de (..) onontbeerlijke minimale eisen van democratische legitimatie van 
de staatsmacht waarmee de burgers te maken hebben, niet meer wordt voldaan.’ Het 
Hof stelde echter dat dit ‘nog niet’ het geval was.181 De Unie was nog steeds een 
verdragsrechtelijke organisatie, een statenverbond. De Duitse staat was een van de 
‘meesters van het verdrag’ en kon zich uit de Unie terugtrekken. Klagers zorg was dus 
misplaatst. Althans voorlopig. Want – en daarin zat de waarschuwing – bij een 
toekomstige verdragswijziging zou een dergelijke klacht wél gegrond kunnen worden 
verklaard. Karlsruhe waarschuwde dus wel, maar zonder dat het consequenties had. Een 
acute politieke crisis durfden de Duitse constitutionele rechters (ook) in deze zaak niet 
te veroorzaken. 
 Het Maastrichtoordeel riep de voorgeschiedenis in herinnering. ‘Een nieuwe 
Solange?’, vroeg de vakpers zich af.182 Maar de inzet van het arrest van 1993 was 
principiëler: de toekomst van de Duitse democratie als zodanig versus de bescherming 
van de grondrechten binnen die democratie. Bovendien legde het Maastrichtoordeel een 
zwaardere hypotheek op de toekomst. De formule in 1974 luidde: ‘zolang niet A, is er 
botsingsgevaar’. Dit gevaar bleek mettertijd af te wenden; in het ‘zolang niet’ zat het 
perspectief ‘ooit wel’. Daarentegen luidde de formule in 1993: ‘zolang B, is er nog niet een 
botsingsgevaar.’ Dit gevaar zou, gezien de ingebouwde bewegingsrichting van de Unie, 
ongetwijfeld toenemen. Een principiële botsing in de strijd om de wijzigingsmacht lag in 
het verschiet. 
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Verbazingwekkend is dat niet. De oplossing die ‘Luxemburg’ in 1963–1964 had 
uitgestippeld voor wetgeving – het Europese verdrag gaat voor – was voor herziening 
niet mogelijk of wenselijk. 
 Doorgaans legt men dit uit aan de hand van de tegenstelling van de lidstaten (de 
pouvoirs constituants) en de Europese instellingen (de pouvoirs constitués). Zo bezien zijn, 
zoals Karlsruhe in 1993 stelde, de lidstaten ‘de meesters van het verdrag’. Zij hebben 
Kompetenz-Kompetenz of metavoorrang. In het spel van gerechtshoven zou het conflict 
derhalve liggen tussen enerzijds de nationale constitutionele hoven (of instanties met 
een vergelijkbare functie) en anderzijds het Europese Hof – en gaan die eerste voor. Het 
klinkt aannemelijk. In elk geval is deze positie aannemelijker dan het alternatief, dat de 
metavoorrang bij het Europese Hof zou liggen. Hoewel dit soms ook wordt betoogd, 
op grond van een ‘autonomie’ van het Europese recht, zou dat raar zijn. Immers, 
‘Luxemburg’ bestond dankzij het stichtingspact. Als het pact door de lidstaten wordt 
gewijzigd, kan het Hof zich er niet tegelijk op beroepen om zich tegen die wijziging te 
verzetten. Buiten de tekst heeft het geen stevige grond. 

Toch zit ook aan de stellingname van Karlsruhe een haakje. De Duitse rechters 
zeiden simpelweg: bij constitutionele botsing gaat de nationale uitleg voor op de 
Europese. Maar over welk ‘Europa’ hebben ze het? De gezamenlijke grondslag wordt 
niet vastgesteld door de Europese instellingen, maar buiten het verdrag om door de 
lidstaten gezamenlijk. Karlsruhe botste dus niet met ‘Luxemburg’, maar met de 
verzamelde regeringen, inclusief Bonn. De potentiële botsingen om de 
herzieningsmacht spelen zich niet af tussen binnensfeer en lidstaten, maar (ook) in de 
tussensfeer, in de wereld van de dubbelrollen. Dus bijvoorbeeld tussen stichterstaat 
Duitsland en Duitsland het lid van de Europese kring. 

Een alternatieve voorstelling van zaken is de volgende. Ligt het ingebouwde 
conflict om de herzieningsmacht niet tussen enerzijds de gezamenlijkheid van lidstaten en 
anderzijds de lidstaten afzonderlijk? Dat zou verklaren waarom de gezamenlijkheid in het 
Europese Hof een belangrijke constitutionele woordvoerder vindt, maar niet de enige. 
Er zijn ook andere constitutionele hoven die zich in zo’n debat aan zijn kant zouden 
kunnen scharen. Denk aan de Raad van State in Nederland of het Hoogste Gerechtshof 
in Luxemburg, waar de grondwet zelf de voorrang van Europees recht vastlegt en er dus 
geen botsing kan zijn. Aan de andere kant zou men vermoedelijk ‘Karlsruhe’, het Britse 
Hogerhuis of het Ierse Hooggerechtshof aantreffen. Voor het Franse, Italiaanse of 
Spaanse Constitutionele Hof zal het denkelijk van de zaak afhangen. 

Een conflict om de herzieningsmacht zit in de Europese grondslag ingebouwd. 
Dit hoeft niet tot ongelukken te leiden. Spanningen, ook juridische, moeten worden 
opgevangen en aanvaard. Het juridische conflict vraagt om politieke dialoog – tussen 
gerechtshoven, tussen Europese instellingen en lidstaten, tussen lidstaten onderling. Die 
dialoog is er ook.  

Voormalig lid van het Europese Hof Kapteyn herinnert zich: ‘Terwijl sommige 
nationale hoven ons begin jaren negentig niet zagen staan, zat bij een colloquium ter 
viering van de vijftigste verjaardag van het verdrag van Rome, in maart 1957, de zaal vol 
met de hoogste nationale rechters.’ Bij dit door het Europese Hof aangeboden 
colloquium waren de hoogste hoven uit alle lidstaten vertegenwoordigd. Uit Duitsland 
waren zelfs de presidenten van de zes hoogste hoven gekomen, inclusief die van het 
Bundesverfassungsgericht. Uit Frankrijk en Italië gaven de (vice-)presidenten of leden van de 
hoogste gewone én constitutionele hoven acte de présence, uit Groot-Brittannië onder 
meer de Senior Law Lord, de Lord Chief Justice of England & Wales en de (Schotse) Lord 
President of the Court of Session. De constitutionele hoven van België (Hof van Arbitrage), 
Bulgarije, Tsjechië, Spanje, Litouwen, Hongarije, Polen, Portugal, Roemenië en Slovenië 
waren alle op presidentieel niveau vertegenwoordigd.183 Deze blijk van betrokkenheid 
was niet louter beleefdheid. Vijf van de ‘constitutionele’ presidenten, waaronder de man 
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uit Karlsruhe, hielden een voordracht over de invloed van het nationale recht op de 
interpretatie van het Europese recht. Dit verjaarsfeestje duidt volgens Kapteyn op een 
‘pact’ van de hoogste Europese en nationale rechtsinstellingen. De hoogste nationale 
rechters ‘beschouwen het Europese Hof als ebenbürtig, stellen wederzijds contact op prijs 
en willen een zekere medeverantwoordelijkheid nemen voor het behoorlijk functioneren 
van de rechtsprekende component van de Unie.’184 Allen weten dat ze niet meer zonder 
elkaar kunnen. Blijkens de indrukwekkende vertegenwoordiging van de nationale 
constitutionele hoven geldt dit besef van een gedeelde verantwoordelijkheid ook de 
(zelf)vernieuwing van de gezamenlijkheid. 
  De Europese constitutionele hoven beschikken niet over een gezamenlijke 
hoogste rechtsregel. Normatief, onoplosbaar conflict over een herziening van de 
Europese grondslag is dus niet uit te sluiten. Uit de aard der zaak beschikken de hoven 
evenmin over een onderhandelingstafel (zoals de regeringen), waar alle leden 
aanschuiven en een politiek akkoord zou worden gevonden – de gedachte alleen al doet 
een jurist pijn. Derhalve hangt de kans op conflict af van ‘de wijsheid waarmee de 
partijen probleemsituaties benaderen.’185 Het erkennen van en willen delen in 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, zoals getoond op de verbluffende verjaarspartij van 
‘Luxemburg’, is dan wezenlijk. Is het een kiem van een constitutionalisering van de 
tussensfeer? 
 
Wanneer constitutionele botsingen niet met redelijkheid, vernuft of vertraging kunnen 
worden voorkomen resteren én het internationale recht, waar de (lid)staten in hun 
betrekkingen buiten het verdrag om mee te maken hebben, én het politieke feit van het 
lidmaatschap. Dat laatste is waar het Europese recht in fine op rust. Uiteindelijk heeft een 
lidstaat de vrijheid élk Europees kruispunt te vermijden en rechtsomkeert te maken. 
Voor zover hierover twijfel bestond is deze weggenomen in het recentste Unieverdrag 
(2007), dat bepaalt: ‘Elke lidstaat kan besluiten uit de Unie te treden in 
overeenstemming met zijn grondwettelijke verplichtingen.’186 
 Deze uittredingsclausule is ontwikkeld in het gesprek over een Europees 
grondwetsverdrag, in 2003. Ze is erin opgenomen onder druk van de toetredende 
lidstaten, waarvan een flink aantal slechte herinneringen had aan de volkerengevangenis 
van het Russische rijk. Daarentegen waren vertegenwoordigers van de Zes stichterstaten 
en de instellingen nogal ongelukkig met de nieuwe bepaling. Zij vonden deze een 
inbreuk op de Gemeenschapsgeest en op de in 1957 aangegane gezamenlijke 
lotsbestemming, de voorstelling van de Unie als een gevangenis een ‘travestie’.187 Het 
werd een emotionele discussie. De publieke bevestiging van ieders zelfstandigheid won. 

Dit debat brengt een eerder debat in herinnering. Kort gezegd is de 
uittredingsclausule te beschouwen als een ‘metavariant’ van het Compromis van 
Luxemburg. Ze opent een ruimte voor conflict. Geen loochening van de Gemeenschap, 
maar een erkenning van het gezamenlijke constitutionele bestaan. 

  
 4 De loopbrug 
 
 Nadat in 1985 per Italiaanse list de grendel van het slot was gegaan vonden vier 
vernieuwingen van de Europese orde plaats. Ze volgden elkaar steeds sneller op: 1986, 
1992, 1997, 2001. De principiële vraag of vernieuwing nodig was werd niet meer gesteld. 
Elk verdrag legde zelfs bij voorbaat een gesprek over zijn eigen wijziging vast. In een 
weinig smakelijke, wellicht aan de vergadertafel ontleende metafoor sprak men van 
leftovers of ‘restjes’. De restjes van Maastricht (1992) werden besproken in Amsterdam 
(1997), de restjes daarvan in Nice (2001). Toen was het bord nog steeds niet leeg en 
beseften de leiders dat het anders moest. Het was misschien tijd de wijzigingsregels zelf 
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tegen het licht te houden. Zo kwam er beweging in de principiële kwesties van het wie en 
het hoe.  
 De regeringsleiders begonnen met een experiment. Bijeen in het paleis van de 
Belgische koning in Laken, eind 2001, besloten ze tot de oprichting van een Conventie. 
Deze politieke vergadering kreeg een jaar om over een nieuw Europees verdrag na te 
denken. Frappant was dat zowel de nationale regeringen en parlementen als de 
Commissie en het Parlement waren vertegenwoordigd; de pouvoirs constituants en de 
pouvoirs constitués waren door elkaar gehusseld (ook praktisch, want men zat alfabetisch 
op achternaam in de zaal). 

De meeste regeringen beschouwden de Conventie tevoren als een amechtig 
adviesorgaan, een onschuldige koorzang tussen de bedrijven. Ze hielden de oprichting 
niet tegen omdat ze de echte beslissingen zelf zouden nemen, op de geplande 
regeringsconferentie van 2003–2004. Daarentegen zagen de Belgen en Duitsers, die 
samen op oprichting hadden aangedrongen, haar als een serieuze speler, wat ze naar 
naam en samenstelling in aanleg was. Deze onduidelijke status gaf spanning. Ineens was 
er een strijd om de inhoudelijke wijzigingsmacht in het mechaniek ingebouwd, om wie 
de vernieuwing vormgaf – nu en in de toekomst. Dit opende ook het debat over de 
andere principiële vraag, hoe makkelijk het Europese politieke lichaam verandering 
toelaat. 
 Deze ogenschijnlijk technische kwesties geven toegang tot de uiterst politieke 
vraag hoever de Europese stichting is gevorderd. De ‘wie’-vraag bepaalt of sprake is van 
vernieuwing of zelfvernieuwing. In het eerste geval hebben de constituerende staten het 
helemaal voor het zeggen; ze houden de voogdij over het verdrag en de instellingen. In 
het tweede geval kan de gezamenlijkheid zichzelf een nieuwe vorm geven en loopt ze als 
het ware op eigen benen. De ‘hoe-makkelijk’-vraag biedt een andere sleutel tot de 
identiteit in de tijd. Zolang de grondslag uit één stuk bestaat, is elke herziening even 
zwaar als een (her)stichting. Maar zodra men deze opknipt in makkelijker en moeilijker 
te wijzigen onderdelen, is sprake van constitutionalisering. Dan kan ook langs die weg 
de verhouding tussen vernieuwing en zelfvernieuwing gaan schuiven. 
 De wijzigingsregels die de Conventie ontwierp zijn goeddeels door de regeringen 
overgenomen en in het Lissabonverdrag terechtgekomen. Of het haar lukte een 
overgang naar herzieningsmeerderheid in te bouwen? Nee, dat niet. Maar langs 
onvoorziene wegen vond de politieke druk van de gezamenlijkheid ten opzichte van de 
lidstaten toch juridische vormen. 
 
Vanzelfsprekend was de ‘wie’-vraag de katalysator van deze veranderingen. De 
regeringsleiders die in Laken een honderdtal politici vroegen over Europa’s toekomst na 
te denken hadden kunnen weten dat dit honderdtal spoedig namens Europa zou 
pretenderen te spreken. 

Vanaf dag één bouwde de Conventie zichzelf om van denktank tot constituante. 
(Typisch was, in maart 2002, de zelfomdoping van ‘Conventie over de toekomst van 
Europa’ in ‘Europese Conventie’: een klein woordje verschil, een andere wereld.) 
Voorzitter Giscard streefde ernaar het lichaam het historische gezag van Europese 
constituerende vergadering te geven. Hij flirtte met het illustere Amerikaanse precedent 
van Philadelphia 1787, bevorderde de oprekking van het mandaat en kon medio 2003 
bij de regeringsleiders een complete ontwerpgrondwet inleveren. Toch ging het met 
deze constitutionele bluf meteen mis. Giscard verzocht de regeringsleiders de tekst 
ongewijzigd aan hun bevolkingen voor te leggen, maar deze gingen er eerst onderling 
over in de slag. (Vergelijk hoe in 1787 Washingtons verzoek aan het Congres de 
Constitutie rechtstreeks naar de dertien Amerikaanse staten te sturen, wel werd 
gehonoreerd.) Daarna strandde de ratificatie en besloten de lidstaten – inmiddels was 
het 2007 – alles wat op een grondwet leek uit de tekst te schrappen. De Europese would-
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be-constituante liep stuk op de nationale regeringen en bevolkingen. De leden, zo bleek 
gaandeweg, gaven de zeggenschap over de grondslag niet uit handen. 

Deze afloop was uiteraard nog niet bekend toen men in de Conventie ging 
nadenken over toekomstige wijzigingen, dus over de grondwet na de grondwet. Bij eerdere 
verdragswijzigingen hadden de lidstaten de wijzigingsregel onbesproken gelaten. De 
Conventie had sterke inhoudelijke en psychologische motieven er wel aan te gaan 
sleutelen. Enerzijds wilden veel leden het herzieningsmoment tot herstichting maken, 
tot Europees nieuw begin. Een overgang naar meerderheidsherziening gold voor hen als 
het fraaiste symbool daarvan. Anderzijds leidde de Conventie zelf een nogal onzeker 
bestaan. Het minste wat ze kon doen, was conventies voor toekomstige wijzigingen 
voorzien. En eigenlijk was meer nodig. Zonder officiële wijzigingsmacht voor de 
binnensfeer zou toekomstige conventies het lot kunnen wachten dat Giscards 
Conventie voor zichzelf vreesde, dat van praatgroep in de schaduw van de regeringen. 
Vandaar dat het debat over herziening door sommige leden energiek en soms 
emotioneel werd gevoerd. Een bijna wanhopig pleidooi voor zelfvernieuwing van de 
Unie, buiten de unanieme staten om, zat voor sommige leden in de situatie ingebakken. 
 
Vertrekpunt was de bestaande wijzigingsregel, met zijn bijzondere rolverdeling over een 
prelude (initiatief) en drie akten (beslissing of, welke, dat vernieuwing). De conventieleden 
betoonden zich creatief in het aandragen van varianten voor al deze fasen. Grappig was 
het voorstel van een Britse conservatief dat de Europese Raad voortaan unaniem moest 
beslissen over het bijeenroepen van een regeringsconferentie, in de eerste akte. Deze 
poging de Milanese nederlaag van zijn voormalige partijleider Thatcher achttien jaar na 
dato alsnog goed te maken, vond geen gehoor. Van de weeromstuit werd wel, op 
Belgisch verzoek, uitgespeld dat de leiders deze beslissing bij gewone meerderheid 
nemen. De grendel bleef van het slot. 
 Veel meer was er te doen over de tweede akte, de inhoudelijke zeggenschap over 
toekomstige vernieuwing. Daar vond de wedijver in het heden tussen Conventie en 
regeringsconferentie zijn natuurlijke strijdtoneel. Breed was het gevoelen: zo’n 
Conventie, dat werkt heel goed en verdient navolging. ‘Voor het eerst wordt gesproken 
over Europa’s toekomst, niet in de krochten van kanselarijen, maar in de openbaarheid’, 
aldus de typische lofrede op het eigen oeuvre. Van europarlementariërs en 
eurocommissarissen viel zulk enthousiasme te verwachten. Zij kregen evenwel bijval van 
de nationale parlementariërs, getalsmatig de grootste groep. Ook die moesten voorheen 
maar afwachten met welk verdrag hun regeringen thuiskwamen. De vertegenwoordigers 
van de regeringen die minder opgetogen waren, konden er weinig aan afdoen. 

Onder deze consensus gingen principiële tegenstellingen tussen de 
conventieleden schuil. Want wie had echt de zeggenschap over de vernieuwing – 
Conventie of regeringen? Enkele conventieleden wilden de regeringsconferentie geheel 
schrappen. Subtieler waren varianten die Conventie en regeringsconferentie samen op 
het toneel lieten, maar het machtsevenwicht ten gunste van de eerste verschoven 
(bijvoorbeeld door de regeringen bij zware meerderheid over een voorstel te laten 
beslissen). Zo gebeurde precies wat de tegenstanders van de conventiemethode 
vreesden: groei van het zelfvernieuwend vermogen van de Unie, ten koste van de 
lidstaten. De Duitse conservatief Würmeling schreef dat de lidstaten, om de ‘meesters 
van het verdrag’ te blijven, zelf moesten beslissen over elke afdracht van soevereiniteit 
aan de Unie. Dit vereiste ‘dat organen of vertegenwoordigers van de Unie niet over 
verdragswijziging meebeslissen.’188 Oftewel, alle vertegenwoordigers van de Europese 
binnensfeer van tafel, de staten moesten zelf hun blauwdrukken blijven tekenen. 
 Het gros van de conventieleden werd minder door staatsrechtelijke zorgen en 
zuiverheid geplaagd. Neem de Oostenrijkse regeringsvertegenwoordiger Farnleitner: 
deze stond ‘grundsätzlich positiv’ tegenover de Conventie maar vond wel dat de 
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lidstaten de ‘Herren der Verträge’ moesten blijven.189 Er was een plek voor allen onder 
de zon. Dankzij zulke conceptuele ruimhartigheid kon het presidium besluiten het 
experiment van de Conventie af te zegenen, zonder de privileges van de regeringen te 
schenden. Het ontwerpverdrag bepaalde dat een toekomstige conventie een 
‘aanbeveling’ zou doen aan de regeringsconferentie, die dan de beslissing nam. 

Resultaat van de strijd om akte twee: de intrinsieke spanning in de Conventie 
zelf – constituante of adviesorgaan? – werd als voorlopig onoplosbaar voor de toekomst 
vastgelegd. Een onorthodoxe uitweg, maar passend bij de omstandigheden. De tekst die 
zelf aarzelde tussen grondwet en verdrag kreeg de bijbehorende wijzigingsregels, zowel 
een constitutionele conventie als een regeringsconferentie. Op dit front mondde de 
spanning tussen zelfvernieuwing en vernieuwing uit in een verdragsrechtelijk bezegeld 
bestand. De slag om de inhoudelijke wijzigingsmacht, onafwendbaar gevolg van de 
instelling van de Conventie door de regeringen, zal worden hervat bij de eerstvolgende 
opvoering van akte twee. 

 
Bij het debat over akte drie, de toekomstige ratificatie, liepen de gemoederen hoger op. 
Doorbraak naar een (toekomstige) meerderheid van ratificerende staten gold als 
constitutionele lakmoesproef. Unanimiteit betekende een klassiek verdrag, meerderheid 
de doorbraak naar een grondwet. Om die reden werd het idee behalve door 
vertegenwoordigers uit de binnensfeer ook verdedigd door de vice-voorzitter van de 
Conventie, de Italiaanse oud-premier en hoogleraar staatsrecht Amato. Tegen een 
collega had hij nogal dramatisch gezegd ‘dat de hoogleraar constitutioneel recht in hem 
zelfmoord zou plegen als we voor de herziening de unanimiteit houden’.190 (De 
biechtvader van deze bekentenis, Jean-Luc Dehaene, voegde er droogjes aan toe dat de 
politicus in Amato het wel zou overleven.) 

Het oogmerk van Amato en de federalisten was een verkapte stichting. Juridisch 
was er wat voor te zeggen. Toekomstige ratificatie bij meerderheid is beter verdedigbaar 
dan een abrupt nu. Het betekent geen inbreuk op de bestaande regels, geen sprong. Het 
is een nette, door unanieme ratificatie van het voorliggende verdrag geplaveide 
overgang, een brug van de oude naar de nieuwe orde. 

Toch had het voordeel van brug boven sprong weinig impact op het debat. 
Dezelfde kampen stonden tegenover elkaar. Enerzijds hadden groepjes 
europarlementariërs en parlementariërs voorstellen met drempels van viervijfde of 
vijfzesde van de staten. Anderzijds lieten de Britse, Ierse en Zweedse regeringen bij 
voorbaat weten dat dit ondenkbaar was. Eind april 2003 legde de Brit Hain 
onomwonden een bom onder elke brug naar meerderheidsratificatie: ‘It is quite likely 
that such an amendment could even provoke many parliaments or voters to refuse to 
endorse this Constitution, which would obviously have to be ratified under the existing 
procedures, because they think their rights might be taken away.’191 Anders gezegd: wij 
tekenen dit verdrag niet als er een blanco cheque in zit. Ook al was herziening bij 
meerderheid juridisch een brug, politiek gezien bleef het een sprong. Die wilde Londen 
niet maken, vandaag niet en morgen niet. Wegens Brits verzet scheen toekomstige 
meerderheidsratificatie uitgesloten. Dit verzet was zo luid dat andere tegenstanders hun 
krachten konden sparen. Een maand later concludeerde het presidium dat het idee 
‘politiek onaanvaardbaar zou zijn voor sommige lidstaten en bijgevolg serieuze 
ratificatieproblemen zou kunnen geven’.192 

Wel dook zo het oude schrikbeeld van totale blokkade onverwijld weer op. 
Twee paden werden bewandeld om het te omzeilen. Ten eerste was er het gevaar van 
een gestrande (toekomstige) ratificatie. Hiertoe haalde het presidium in juni 2003 voor 
herziening ineens hetzelfde toverzinnetje te voorschijn dat het eerder voor 
inwerkingtreding had bedacht. De Europese Raad zou zich over de zaak buigen indien 
viervijfde van de lidstaten het verdrag had geratificeerd en een of meer nog niet. 
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Hiermee werd de juridische noodzaak van unanimiteit gerespecteerd, terwijl de politieke 
verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing bij de Unie werd gelegd. 
Niemand maakte bezwaar. 

Eén lidstaat diende op de valreep een opmerkelijk amendement in: bij 
ratificatieproblemen zou de Europese Raad bij meerderheid moeten beslissen over én 
inwerkingtreding van het verdrag én terugtreding uit de Unie van de niet-ratificerende 
staat of staten. Was getekend, Frans minister De Villepin en Frans afgevaardigde 
Lequiller. Deze ruwe poging de politieke dwang te formaliseren werd niet meer in 
behandeling genomen. Ze zou op een harde weigering van Londen zijn gestuit. Andere 
regeringen voelden zich er evenmin senang bij. Parijs overdreef; in de tussensfeer van de 
leden is voor de meerderheid geen plaats. Het toverzinnetje kon bestaan als een gastheer 
die ieder op het bordes opvangt alvorens het feest begint, maar diende zich niet te 
ontpoppen als uitsmijter die laatkomers de deur wijst. 

De tweede uitweg uit potentiële blokkades vond men in een nieuw element: een 
onderscheid tussen ‘zwaardere’ en ‘lichtere’ ratificatieprocedures. Het gaandeweg 
ontwikkelde idee van een grondwetsverdrag in meerdere delen – delen I, II en IV voor 
constitutionele bepalingen en deel III voor het beleid – leende zich er goed voor. Tal 
van conventieleden die vasthielden aan strenge ratificatie voor de constitutionele 
elementen, bleken te winnen voor het idee de beleidsgrondslag wat losser te maken. Zo 
kwam, na het ‘of’ en het ‘wie’ van een vernieuwing voor het eerst de principiële ‘hoe-
makkelijk’-vraag aan bod. 
 Toen de federalisten met hun meerderheidsplannen op een muur waren gestuit, 
zetten zij zich vol achter zo’n lichtere procedure op onderdelen – bij meerderheid, 
zonder ratificatie, anything. Behalve de vertegenwoordigers uit Parlement en Commissie 
beviel dit plannetje ook sommige regeringen, zoals België, Nederland en Finland. Zij 
vonden het makkelijk als beleidsruimte kon worden ontwikkeld zonder parlementaire 
rem. Via deze sluiproutes waren in het verleden met instemming van alle regeringen 
allerlei Europese beleidsterreinen uitgebouwd, niet de minste bovendien: energie-, 
milieu-, regio-, consumenten- en onderzoeksbeleid. Principiële tegenstand was er ook. 
De Duitser Würmeling betoogde dat men niet langs het ratificatierecht van de nationale 
parlementen mocht glippen. 
 In de hectische slotdagen van de Conventie schaarde zich onder de bezielende 
leiding van Amato een brede coalitie achter een ingewikkelde formule. Een ratificatie 
van vijf op de zes lidstaten zou voor bepaalde onderdelen volstaan, mits minder dan een 
derde van de nationale parlementen bezwaar maakte op grond van bevoegdhedenverlies. 
‘Goed idee, maar te laat’, oordeelde Giscard op 12 juni, menend dat de regeringen het 
toch zouden weigeren.193 Als geste zond de conventievoorzitter de brief waarin Amato 
en europarlementariërs Brok en Duff het verdedigden nog wel als post-scriptum naar 
Berlusconi, aantredend voorzitter van de Europese Raad. 
 In de derde akte kwam de Conventie dus niet ver met de zelfvernieuwing. Geen 
meerderheidsratificatie, alleen een noodbepaling. De lidstaten hielden de macht. Op de 
afsluitende persconferentie was il Dottor Sottile ontroostbaar. Gevraagd naar zijn grootste 
persoonlijke teleurstelling koos Amato voor de gemiste herzieningsregel. Woordspelend 
met de geslachten van verdrag (tratatto, m.) en grondwet (costituzione, v.) constateerde hij 
dat de baby die de Conventie had gebaard helaas ‘een jongetje’ was.194 
 
De diepbedroefde Amato en andere conventieleden miskenden de wezenlijke overgang 
die de Conventie bewerkstelligde: die naar (meer) zelfvernieuwing. Het bleef niet bij het 
vastleggen van toekomstige conventies. Hun piepen en klagen over het veto had één 
onverhoopt en één ongezien succes. 
 Onverhoopt was dat de flessenpost naar Rome van het trio Amato/Brok/Duff 
aankwam. Het idee van een lichte wijzigingsprocedure werd door de regeringen 
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overgenomen. Wanneer een verdragswijziging alleen het interne beleid raakt en de 
Uniebevoegdheden niet vergroot, kan ze zonder regeringsconferentie tot stand komen, 
aldus de ministers in november 2003. In plaats daarvan komt het besluit van een 
unanieme Europese Raad, gevolgd door een ratificatie in alle lidstaten. Verandert dit 
iets? Sommige commentatoren klaagden: zie, eenmaal onder elkaar lieten de regeringen 
het veto in stand en schrapten ze de Conventie met haar parlementaire pottenkijkers.195 
Dit oordeel trapt evenwel in dezelfde conceptuele valkuil als Thatcher in 1985 (‘another 
conference’). De leiders zijn met een andere pet op bijeen. 

Daarom is de lichte wijziging toch zeer betekenisvol. Ten eerste zijn 
regeringsconferentie en Conventie beide als constituerende machten uit akte twee 
verdwenen en tekent in hun plaats de Europese Raad, een instelling, de vernieuwing uit. 
Zo is achttien jaar na het of van Milaan ook het welke van de vernieuwing (gedeeltelijk) 
de Unie ingetrokken. Ten tweede betekent het opknippen van de gezamenlijke 
grondslag in makkelijker en moeilijker te wijzigen elementen een constitutionalisering 
van Europa’s politieke orde. Hoewel regeringen en Commissie de lichte 
wijzigingsprocedure vooral als ‘stroomlijning’ omarmden, is ze meer dan smeermiddel. 
De lichte herziening is naar de vorm geen herstichting meer. Ze valt nu in de 
gewichtsklasse eronder, tezamen met ‘zware’, eveneens nationale ratificaties vergende 
wetgevingsbesluiten als budget en uitbreiding. Daarmee is de tweeslag (her)stichting – 
wetgeving uit de begindagen van de Gemeenschap formeel geëvolueerd tot de drieslag 
(her)stichting – (lichte) herziening – wetgeving. Zo kruipt de gezamenlijkheid juridisch 
langzaam los van haar stichters. 

Een ongezien succes was de verandering van de wijzigingsregel die de Conventie 
afdwong door het consequent hameren van enkele invloedrijke leden op 
meerderheidsbesluitvorming. Zelf sprak ze van de passerelle of loopbrug. Veel 
(parlementaire) conventieleden waren ontevreden dat hun ontwerpverdrag niet voor alle 
soorten besluiten en wetten het geliefde model van Raad-bij-meerderheid plus 
Parlement vastlegde. Anderzijds hadden de meeste regeringsvertegenwoordigers wel het 
ene of andere veto dat ze niet wilden opgeven. Als compromis had het presidium op 
twee plaatsen in het verdrag een loopbrug neergelegd. De ene loopbrug bepaalde dat de 
Europese Raad voor bijna alle gevallen waar de lidstaten hun vetorecht behielden, bij 
unanimiteit kon besluiten er meerderheidstemming van te maken. (De uitzondering 
betrof militaire zaken.) De andere loopbrug bepaalde dat de Europese Raad unaniem 
kon besluiten om in de gevallen waar de Raad de enige wetgever was, het Parlement 
medewetgever te maken. Dankzij deze passerelles zou de Unie in de toekomst zonder 
verdragswijziging, dus zonder nationale ratificaties, de overgang van unanieme en/of 
speciale naar gewone besluitvorming kunnen maken. 
 De regeringsconferentie vond de passerelle een werkbaar idee. Wel verhuisden de 
Italianen haar naar een betere plek, het herzieningsartikel. Ook werd het oversteken van 
de loopbrug op één punt bemoeilijkt. De Europese Raad moet het voornemen van de 
oversteek melden aan de nationale parlementen. Deze krijgen een half jaar om bezwaar 
aan te tekenen. Als één parlement dit doet, blijft de loopbrug dicht. Dit lijkt een vrijbrief 
voor parlementaire obstructie. Toch is in vergelijking met de traditionele ratificaties de 
positie van de gezamenlijkheid versterkt. Immers, de vraagstelling is omgekeerd en de 
tijdsdruk ligt aan de andere kant. Het is niet de Europese gezamenlijkheid die als 
miskende geliefde moet afwachten wanneer het ja-woord komt, maar de parlementen 
die bijtijds moeten handelen als ze nee verkiezen. Dit type vernieuwing is dus geheel de 
Unie in getrokken, van prelude tot en met akte drie. Inhoudelijk kent ze geen 
verrassingen (akte twee over het ‘welke’ valt dus weg); men kan de veto’s binnen het 
bereik van de clausule tellen. Ligt de loopbrug eenmaal klaar, dan is de enige vraag, 
gesteld én beantwoord door de Europese Raad: wanneer gaan we erover? Het 
gezamenlijk monopolie van de stichters op de wijzigingsmacht is geslonken tot de 
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garantie dat een parlementair bezwaarschrift zal worden gehonoreerd. Dit biedt hun 
afzonderlijk weinig reden het refrein ‘meesters van het verdrag’ nog met zelfvertrouwen 
aan te heffen. Opvallend is wel dat zelfs in deze situatie geen meerderheidsovergang 
plaatsvindt. Alle nationale parlementen houden recht van bezwaar. 
 
De lidstaten willen geen Europa dat zich buiten hen om kan vernieuwen, als een politiek 
lichaam met een eigen wil. Daarom komt er geen herziening bij meerderheid van leden. 
Zo’n voltooide ontvoogding zou inderdaad een Europees stichtingsmoment zijn, maar 
ook het einde van de zelfstandige staten. En de staten gaan niet weg. Wilde de 
gezamenlijkheid zichzelf toch het politieke vermogen van historische wendbaarheid 
verschaffen, dan moest het anders – en anders is het gegaan. 

Europa’s herzieningsmacht rust blijvend bij de verzamelde nationale regeringen 
en parlementen, in de tussensfeer van de leden. De truc was dus deze pouvoir constituant 
tegelijk tot pouvoir constitué te maken. Dat kan niet door onwilligen buiten spel te zetten. 
In deze sfeer is geen plaats voor dromen van ontmanning van de leden, van staten 
zonder veto. Wat daarentegen wel kan is allen stap voor stap in het spel betrekken. De 
Europese Raad, waarin de regeringen zichzelf op het hoogste niveau tot instelling 
samenbalden, wees de weg. 

Per akte wordt de draad afgewikkeld, tot allen bloot staan aan de dwang van de 
gezamenlijke vernieuwing. Het begon in 1985 in Milaan met de coup van Craxi, in akte 
één (of vernieuwing). Hij duwde de regeringsleiders over een onzichtbare drempel en 
zette het vernieuwingsmechaniek in werking. Veranderingen in akte twee (welke 
vernieuwing) brachten de Top van Laken van 2001 en de verdragsonderhandelingen van 
2002–2004. De regeringen moesten enerzijds een beetje inschikken voor een Conventie 
die de nationale parlementen en het gezamenlijke parlement op het toneel bracht en zal 
brengen (voor gewone wijziging) en moeten anderzijds hun plaats afstaan aan de 
Europese Raad (voor lichte wijziging). Inzake akte drie (dat vernieuwing) kwam ook 
voorzichtig beweging. Dat zat hem in de bepaling van de gastheer op het bordes. 
Daarmee kreeg de juridische noodzaak van unanieme ratificatie, levensverzekering van 
de leden, gezelschap van de erkenning van gezamenlijke politieke verantwoordelijkheid 
voor een ingezette vernieuwing. 

Aan het einde van de draad gekomen is de vraag dus: vanaf welk moment zijn 
de ratificerende parlementen, bij lichte herzieningen inmiddels de laatste bastions van de 
lidstaten, individueel of gezamenlijk te beschouwen als geconstitueerde macht? Het 
antwoord is open, maar de loopbrug bevestigt de contra-intuïtieve richting waarin de 
gezamenlijkheid het zoekt: de opvolger van unanieme bekrachtiging is niet 
meerderheidsbekrachtiging, maar unanieme niet-weigering. 
 De loopbrug – laatste aanwinst van het politiek-juridische arsenaal van de 
ledenkring – is daarmee belangwekkend als methode en als metafoor. Als methode 
vergroot ze de dwang van de gezamenlijkheid in belangrijke mate. In militaire termen 
betekent het neerleggen van een loopbrug dat de druk verplaatst van de aanval 
(gezamenlijkheid) naar de verdediging (lidstaten). De oversteek kan wellicht een tijdje 
door het ene of andere parlement op die loopbrug worden tegengehouden, maar 
uiteindelijk vindt de gezamenlijkheid wel een geschikt moment erdoor te breken. 
Machiavelli waarschuwde al dat je geen slag moest leveren op een bergpas: ‘Voor de 
vijand is het geen probleem op grote schaal troepen aan te voeren, omdat het zijn 
bedoeling is door te stoten, niet daar halt te houden; en wie hem daar opwacht, kan dat 
onmogelijk met veel mensen doen, omdat hij niet weet wanneer de vijand zal komen, en 
dus voor langere tijd zijn kampement moet opslaan in een gebied dat (..) nauw en 
schraal is.’196 De loopbrug, met andere woorden, is de manier waarop de Europese kring 
van lidstaten de afzonderlijke leden dwingt zich te verdedigen op een bergpas. 
 Ten slotte, de loopbrug is ook betekenisvol als veelgebruikte metafoor. Ten eerste 
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duidt dit beeld erop dat de gezamenlijkheid deze beweging beleeft als een passage, meer 
in het bijzonder de oversteek van een rivier of andere waterstroom. Het is de rivier van 
de stichting. Ten tweede wijst het beeld op de Europese afkeer van de sprong en de 
voorkeur voor kleine, zekere stapjes. Ten derde drukt het goed uit hoe Europa de tijd 
benut: we durven er nu niet over maar leggen wel een plankje klaar, voor wanneer het 
nodig is. Men contrastere deze elementen met de Rubicon waar Caesar in 49 vC voor 
stond als ook Washington c.s. in hun eigen beleving ruim achttien eeuwen later. Hadden 
betrokkenen kalmpjes een loopbrug neergelegd, ze zouden het Capitool nooit hebben 
bereikt. 


