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Ameril<aanse lessen voor een 

1 

Europese Grondwet 

PROF. MR. A.K. KOEKKOEK 

Ik eerste ontwerpti\se van l'en Europese Grondwet is onlangs afgesloten. 

lIil'rlllee en llIet dl' aanstaande uitbreiding van dl' Unie staat Europa aan de 

vooravond van l'en nieuw hoofdstuk in haar geschiedenis. Wellicht kunnen we 

ten behoeve van dl' definitieve totstandkoming van de grondwet nog wat leren 

van dl' Vl'rl'nigde Staten, wier Grondwet na twee eeuwen nog volop zeggings

kracht heeft. Zo is dl' ontwerp-Grondwet voor Europa veel te uitvoerig en kan 

ook dl' preambule soberder. Bovendien kunnen veel beleidsdoelstellingen beter 

worden opgenomen in l'en aparte Beleidswet. Dil' kan namelijk gemakkelijker 

worden gewijzigd. Zo blijft dl' Grondwet zelf inspirerend (on kan het volk blij

vend invl(ll'd uitoefenen. liet voorgestelde raadplegend referendum biedt in dit 

verband geen oplossing. Een vertrouwenscrisis zou ontstaan wanneer het parle

ment dl' kiezersuilspraak niet zou volgen. 

En ten slotte: Europa kiest niet voor eenhoofdig bestuur, maar voor l'en collegia

il' bestuursvorm. liet systeem van dl' ontwerp-Grondwet vertoont echter l'en 

wankel evenwicht tussen dl' Voorzitter van dl' Commissie en dil' van de Europese 

Raad. Goede samenwerking is daarom een vereiste. 

liet is heel bijzonder 0111 gl'!uigl' te zijn van hl'! ontstaan van l'en Europese 

Crondwl't. We l.ittl'nl1liddl'n in het pnll"es van totstandkol1ling.lk eerste f;\sl' is 

voorbij. Dl' I:uropl'Sl' Conventie is na intensieve arbeid van bijna anderhalf jaar 

nin gl'sla;lgd l'en ontwerp-Grondwet voor hlropa op te stellen en dil' voor te leg

gen a;1I1 dl' I;uropl'sl' Raad. In dl' tweede bsl' is hl'! woord aan dl' regningsvertegen

woonligers in dl' Intngouvl'rI1el1lentl'll' Confl'rl'ntil'. Zal dl' IGC erin slagen het 

bouwwnk van dl' Conventie in stand te laten, I1Il't hier en daar l'en verbouwing dil' 

dl' COl1'it ru cl ie in stand laat"? Ik derde bse zal dil' van dl' ratifÏcatie zijn van het 

Vl'nlrag tot vaststelling vaneen Grondwet voor I:uropa. 

Velen. onder wil' dl' voorzitter van dl' I;uropl'se Conventie. Giscll'c1 c1'Estaing, heb

ben het ontwerpen V;lI1l'l'n Grondwet voor hlropa vergl'leken I1Il't het opstellen 

V;1I1 dl' i\nll'ribansl' Crondwl't door dl' Conventie vanl'hilacll'lphia in 1787. Dl' ver

gelijking i, in tl'rl'SS;1I1t. Wat valt er voor hlropeanen te leren van dl' totstandko

ming vanlll' Anll'ribanse (;rondwet'l Ik vergl'lijking bn worden uitgebreid naar 

dl' 111houd v;ln dl' i\nll'ribansl' Crondwl't. Wl'lke idealen vertolkt dl' Amerikaanse 

(;rondwl't) \Vat valt er te Inl'n van dl' fl'derale staatsvorm, V;1l1 het presidentii.'le re

gerIngsstelsel. van dl' organisatie van dl' rechtspraak, van dl' Hili o(Riglils'l Amerika 

Ill'l'ft inmiddl'" ml'l'r d;1l1 twee l'l'uwl'nl'rvaring l1Iet zijn Grondwet. Ook van dil' 
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ervaring valt wellicht te leren. 

Natuurlijk moet een vergelijking op voorhand worden gerelativeerd. De omstan

digheden in het Amerika van 1787 waren verschillend van die in het Europa van 

2003. De dertien staten aan de Amerikaanse Oostkust telden niet meer dan vier 

miljoen inwoners. De Europese Unie anno 2003 heeft 370 miljoen inwoners. De 

Amerikaanse staten hadden net hun onafhankelijkheid op Engeland bevochten. Zij 

moesten een nieuw begin maken. Europa heeft dat nieuwe begin na de Tweede 

Wereldoorlog gemaakt en staat voor een volgende etappe van de integratie. 

Het is heel opmerkelijk dat een Grondwet die in 1787 is opgesteld, geschikt is geble

ken om de uitbreiding van de Amerikaanse Unie tot 50 deelstaten op te vangen. De 

Europese Unie staat aan de vooravond van een uitbreiding met tien lidstaten. Zal 

zij gaan beschikken over een Grondwet die de basis vormt voor een goed functione

rende Unie van 25 of meer landen? Wat is het geheim van de Amerikaanse 

Grondwet, die na meer dan twee eeuwen nog volop rechtskracht heeft, ook al heeft 

zij de nodige wijzigingen ondergaan? 

Ontstaan en wijziging van de Ameril<aanse en de Europese 

Grondwet 

Op 4 juli 1776 verklaarden de dertien Noord-Amerikaanse koloniën zich onafhan

kelijk van Engeland. Om de oorlog tegen Engeland te kunnen voeren, sloten de ex

koloniën in 1781 een verdrag, de Articles of Confederation. De Confederatie was een 

statenbond naar het voorbeeld van onze Unie van Utrecht van 1579. Toen de oorlog 

met Engeland was afgelopen, bleek de statenbond niet te werken. Men had behoef

te aan een betere Unie. 

De Amerikaanse Grondwet van 1787 begint met de klaroenstoot: 'We the peopJe ofthe 

United States, in order to make a more perfect union'. Waar was dat volk van de 

Verenigde Staten in de Conventie die de Grondwet opstelde? Hooguit indirect, 

want de afgevaardigden op de Conventie waren aangewezen door de parlementen 

van de staten. De Conventie was door het Congres van de Confederatie bijeengeroe

pen voor het uitsluitende doel om de Articles of Confederation te herzien. De afgevaar

digden gingen hun boekje te buiten en maakten een grondwet waarin de organisa

tie van de Verenigde Staten van Amerika was geregeld. De Grondwet zou volgens 

artikel VII in werking treden na ratificatie door negen van de dertien staten. De ra

tificatie zou per deelstaat moeten plaatsvinden door gekozen conventies. 'Wij het 

volk van de Verenigde Staten' was dus geen holle frase. De uiteindelijke beslissing 

was aan per staat gekozen volksvertegenwoordigers. Aan de ratificatie ging een le

vendige publieke discussie vooraf, die een neerslag heeft gevonden in The Federalist 

Papers van Hamilton, Madison enJay. 

Hoe valt de volksinvloed te verzekeren bij de aanvaarding van de Europese 

Grondwet? Volgens de geldende procedure van artikel 48 van het Verdrag be

treffende de Europese Unie heeft het Europees Parlement bij wijziging van de 
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Furopl'sl' veniragen sll'chts l'en adviesrecht. Ik opstelling vaneen verdrag tot vast

,>telling V;lI1l'l'n C;rondwet is in handen van dl' regeringsvertegenwoordigers in een 

Intn C;OUVl'lïll'll1l'ntell' Conll·rentil'. Vervolgens beslist elke lidstaat over dl' bl'

kLlchtiging volgens zijn eigen grondwettelijke procedure. Gelukkig heeft dl' 

I':uwpl'sl' Raad van Laken eind 2001 voor dl' Conventielllethode gekozen Ollleen 

C;rondwet te ontwerpen. In dl' Conventie hebben dl' vertegenwoordigers van dl' na

tion;dl' parll'll1l'ntl'neen grok rol gespel'ld. 

Welke volksinvloed is nog ll1eer ll10gelijk op l'en toekolllstige Crondwet voor 

Furopa') Fen uitgl'lezen gelegenheid voor dl' kiezers Olll zich uit te spreken, is bij 

dl' verkiezingen voor het I':uropel's Parlelllent op IOjuni 2004. Ten tijde van deze 

verkiezingen z;d ongeveer bekend kunnen zijn wat het resultaat is van dl' 

Intl'rgouvl'lïll'll1l'ntl'll' Conkrentie. In dl' verkiezingscalllpagne kunnen dl' kandi

l!;ltl'n a;lI1gl'Vl'n W;lt ZIj V;\I1 het resultaat vinden. Na dl' verkiezingen kan het 

FUroPl'l'S Parll'llll'nt zich uitspreken. Ik weet wel: hl'! Furopel's Parlelllent beslist 

niet over r;ltilicatie van het constitutionel'l verdrag. Ik opinie van het Furopees 

Parll'll1l'nt is echter van grote betekenis als advies aan dl' kiezers 01de parlelllenten 

in dl' lidstatl'n dil' over ratificatie van dl' ontwerp-Grondwet ll1ol'!l'n beslissen, 

In Nederland hechten we aan dl' representatieve dl·llloU';ltie. Het 

lIooldlijnl'n;lkkoord van het kabinl·t-B;dkl'nl'ndl·1I bevestigt dat nog eens. Daarin 

P;I,>t dat dl' volksvl'rtl'gl'nwoonliging beslist over dl' ratificatie vaneen Europese 

(,rondwl't, alt h;lI1s n1l'dl'lll'slist, want dl' goedkeuring geschiedt bi) rijkswet. 

Interl'',Sant is dat ook dl' ontwerp-Grondwet zl'lfverklaart dat dl' werking van dl' 

linie is gegrond op hl'! bl'ginsl'l van dl' representatieve demoU'atie (;1I·tikl'l45j, 

tlit hl't oo~punt ) ll'nkb;lar is l'en rl'krl'ndull1 te houden over dl' ontwerp-Grondwet. Il'rl;lI1d kent 

van volksinvlol'd bijvoorhl'l'Id l'l'n beslissend referendull1 over wijziging van dl' eigen Grondwet. In 

vind ik l'l'n raadpll'- ~l'dl'rl;lI1d i,> er l'en voor ... tel voor l'en r;ladpll'gl'nd rl'krl'ndull1 voorafgaand aan dl' 

).:\·\\(I rl'lérl'ndulll parll'll1l'nt;lirl' Ill'handl'ling van dl' goed keu ri ngswl't. lIit hl'! oogpunt van volksin-

\"'n ondin~. vanW"~I' vloed vind ik l'l'n ra;ldpll'gend rdl'rl'ndull1l'l'n onding, vanwege dl' ond\lldl'lijke 

dl' onduidl'lijkl' statm l·I'Van. Dl' kiezers worden gl'ra;ldpll'l'gd, maar beslissen niet. Stel dat l'en 

status l'rvan. nll'l'rdnlll'id van dl' kiezers zich tegen het grondwetsverdrag uitspreekt en rege

rIng en parll'ml'nt Il'ggen vl'I'Volgl'ns deze uitspr;I;lk naast zich neer') \);It zou 

skcht zijn voor het vntrouWl'n V;1I1 dl' kiezers in dl' politiek, 

Dl' :\nll'rik;IaIl'>l' nll'tllOdl' van 17H7 Olll conventies per sta;lt te laten beslissen over 

r;ltilic;ltil' van dl' (;rondwl't is bij 1;ltl'rl' ;lllll'Illll'llll'ntl'n op dl' Grondwet niet Illeer 

gl'volgd, 11Ol'wl'l dl' wijzigingsprocedure dat wl'l mogelijk m;lakt. I:r is 0Ó1 uitzon

lkrIng: in 1')17 kW;lIller door l'l'n ;lIlll'ndeml'nt l'l'n ;dcoholverbod in dl' Grondwet. 

Ill' 'I'mItI/JiliiJtI'wa,> l'chtl'r niet tl' h;\I1dhaVl'n, dus sll'cht voor hl'! vertrouwen in dl' 

Wl·t, l'n '>pl'l'Idl' dl' georganiseerde crimin;ditl'it in dl' kaart. Over dl' opheffing van 

dl' droogll',gging in I '):!:l heelt hl'! Congres speciaal gekozen convl'ntil's laten 1)('-

... \i"l'nl·n dl' 1ll',>lissing niet oVl'r,gl'latl'n ;Ian dl' p;lrll'llll'ntl'n van dl' del'lstaten. In 

dl' VerenIgde StateIl I'> ratIfïcltil' vanl'l'n door het Congres met tweederde Illel'r

dl'rhl'Id voorgl· ... tl'lde grondwl't,>wijziging door dl' parkmenten V;1I1 dl' deelstaten 
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dus de gebruikelijke procedure. In vergelijking hiermee is de Nederlandse procedu

re van goedkeuring van het grondwetsverdrag bij rijkswet niet zo gek. 

Voor de toekomst van de Europese Grondwet verdient de Amerikaanse wijzigings

procedure overweging. De parlementen van driekwart van de deelstaten moeten 

instemmen met een grondwetswijziging. De ontwerp-Grondwet voorziet in wijzi

ging met unanimiteit (artikel IV-6). Wat, als dat niet lukt? Artikel IV-6 zegt alleen 

dat de Europese Raad de zaak behandelt als de ratificatie van een wijziging bij vier 

vijfden van de lidstaten blijft steken. Een procedure die voorziet in heronderhande

len lokt dat ook uit, vrees ik. De Amerikaanse procedure met een gekwalificeerde 

meerderheid is duidelijker. Zij zou echter de overgang markeren naar een meer fe

derale grondwet voor Europa. Een tussenvorm zou zijn om voor wijziging van de 

belangrijkste bepalingen uit de Europese Grondwet unanimiteit te eisen en voor 

andere bepalingen te volstaan met een gekwalificeerde meerderheid van de lidsta

ten. 

Er is toch al veel voor te zeggen om een onderscheid te maken tussen het constitu

tionele deel van de Grondwet (delen I, II en IV) en het beleidsdeel (deel lIl). Het voor

gestelde deel III van de Grondwet heeft met zijn meer dan 300 artikelen thans voor

al het karakter van een wetboek en niet van een inspirerende grondwet. 

De idealen 

De preambule van de Constitution ofthe United States is kort maar krachtig. Zij luidt: 

'We the people ofthe United States, in order to form a more perfect union, establish justice, 

Het voorgestelde insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and 

deel III van de secure the blessings ofliberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this 

Grondwet heeft met Constitution for the United States of America.' 

zijn meer dan 300 De doelstellingen van de Grondwet: een betere Unie, rechtvaardigheid, binnen-

artil<elen thans landse rust, gemeenschappelijke defensie, het algemeen welzijn en het verzekeren 

vooral het karakter van de zegeningen van de vrijheid voor zichzelf en het nageslacht, zijn ook voor 

van een wetboel< en ons nog steeds heel herkenbaar. Waarom zou een Grondwet voor Europa niet kun-

niet van een inspi- nen volstaan met een eenvoudige, maar krachtige preambule? Wie heeft behoefte 

rerende grondwet. aan een Grondwet die begint met het prediken van het humanisme? Eerbied voor 

de rede is een verworvenheid, maar in naam van de rede heeft ook veel onderdruk

king plaatsgevonden. 

De waarden en doelstellingen van de Unie zijn goed uitgedrukt in de artikelen 2 en 

3 van de Ontwerp-Grondwet. Eerbied voor de menselijke waardigheid staat voorop. 

Artikel 2 noemt verder: vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de eer

biediging van de mensenrechten. Je zou ze kunnen samenvatten met 'the blessings 

ofliberty', die geen rustig bezit zijn, maar steeds een nieuwe betekenis krijgen. Er 

was in de VS bijvoorbeeld een Burgeroorlog (1861-1865) voor nodig om de slavernij 

afte schaffen en aan de segregatie van blank en zwart kwam pas in dejaren vijftig 

van de 20e eeuw een einde. Doeleinden van de Europese Unie in artikel 3, als het 
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Met twee voorzit

ters, de een gekozen 

door het Parlement, 

de ander door de 

regeringen van de 

lidstaten, vertoont 

het Europees rege

ringsstelsel een 

wankel evenwicht. 

Voor de volken van 

Europa is het van 

groot belang dat 

beiden goed zullen 

samenwerken. 

van de lidstaten in de Unie wordt versterkt. Daartegenover staat dat het Europees 

Parlement de Voorzitter van de Europese Commissie kiest, die vervolgens de leden 

van de Commissie kiest. De gehele Commissie behoeft vervolgens de investituur 

door het Europees Parlement. Met twee voorzitters. de een gekozen door het 

Parlement, de ander door de regeringen van de lidstaten, vertoont het Europees re

geringsstelsel een wankel evenwicht. Voor de volken van Europa is het van groot 

belang dat beiden goed zullen samenwerken. Die mogelijkheid is er doordat de 

Voorzitter van de Commissie ook lid is van de Europese Raad van staatshoofden of 

regeringsleiders. 

Conclusie 

Er zijn verschillende Amerikaanse lessen voor een Europese Grondwet te formule

ren. Europa zou ten eerste een voorbeeld aan Amerika kunnen nemen door de ont

werp-Grondwet aanmerkelijk te bekorten. Een inspirerende grondwet moet de 

hoofdzaken van de organisatie van de Unie en de grondrechten vermelden. De be

leidsdoelstellingen kunnen worden vervat in een Beleidswet van de Unie, die ge

makkelijker kan worden gewijzigd dan de Grondwet zelf. Ook de preambule kan 

kort zijn. Zij behoeft niet meer te bevatten dan de waarden van de Unie en de be

langrijkste doelstellingen van de voorgestelde artikelen 2 en 3. Ten tweede verdient 

voor de toekomst van de Europese Grondwet de Amerikaanse wijzigingsprocedure 

met gekwalificeerde meerderheid serieuze aandacht. Een herzieningsprocedure 

met unanimiteit is op den duur onhoudbaar. 

De Amerikaanse Grondwet volgt voor haar totstandkoming en wijzigingsprocedu

re het representatiebeginsel: de beslissing ligt bij gekozen volksvertegenwoordi

gers. De ontwerp-Grondwet voor Europa spreekt zich ook uit voor het beginsel van 

de representatieve democratie. Het voorgestelde raadplegend referendum in 

Nederland staat daar haaks op. De status ervan is onduidelijk. Slechts in naam is 

het een advies, maar in feite is het beslissend. Als het parlement de kiezersuit

spraak niet zou volgen, zou immers een ernstige vertrouwenscrisis ontstaan. 

In vergelijking met het Amerikaanse regeringsstelsel vertoont het systeem van de 

ontwerp-Grondwet een wankel evenwicht tussen de Voorzitter van de Commissie. 

die steunt op het Europees Parlement. en de Voorzitter van de Europese Raad, die 

de regeringen van de lidstaten vertegenwoordigt. Dit systeem werkt alleen als bei

de voorzitters goed samenwerken. 
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