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Een federaal Europa ... 

PROF.DR. C.J. KLOP 

Naar welk model wordt Europa gevormd? Wordt Europa in een con-federale of 

een federale vorm gekneed? De christen-democraten pleiten nog steeds voor 

het laatste, maar ze stuiten op een stilzwijgen. Amerikanen, minder bang voor 

het F-word, hebben de conclusie al getrokken. "Het wachten is op de 

Europeanen zelf." 

Toen de Nederlandse regering in 1990 het Verdrag van Maastricht voorbereidde, 

legde zij in de Europese Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken een concept 

op tafel voor een Europese Unie met een federaal staatskarakter. De toenmalige 

christen-democratische bewindslieden gaven daarmee uitvoering aan de wens 

van hun Europese Volkspartij, die zich op haar congres in Dublin in 1989 had 

uitgesproken voor een Europese Grondwet. De Europese Raad veegde op de 

beruchte Black Monday in september 1990 het concept echter van tafel, de 

Nec!erlandse regering achterlatenc! met de indruk een niet competente Europese 

politick te voeren. Uiteraarcl steunden cle Fransen en de Engelsen het idee toen 

niet, maar zeit's cle fec!eraal clenkencle Duitsers kozen voor Realpolitik. Sinc!sdien 

worclt men, ook in de christen-clemocratie, meewarig aangekeken als men over 

~ een Europese staat spreekt en is het taboe geworden om het F-word te gebruiken. 

Ook tijdens de Top van Amsterdam in 1997, waar institutionele hervormingen 

moesten worden atgesproken, kwam cle rechtsstatelijke structuur van de Unie 

niet openlijk op tate! en konclen slechts kleine stappen worden gezet. 

Sterkere Europese identiteit 

Het was daarom verrassencl om in 1999, negen jaar na Black Monday, in de 

Europese verkiezingsprogramma's actiepunten tegen te komen die pleitten voor 

versterking van het statelijk karakter van de Europese Unie en de Europese 

Gemeenschappen. Zo wilde het verkiezingsprogramma van de Partij van 

Europese Sociaal-democraten (PES) een Europees Handvest van Grondrechten. In 

dat Handvest moesten aile economische, sociale en culturele rechten die de 

Europese burger zijn toegekend, worden gebundeld met het oog op een sterkere 

Europese identiteit. Die iclentiteit wordt gedefinieerd met de waarden vrijheid, 

veiligheid, rechtvaardigheicl en gelijke kansen. De verwezenlijking van dit voor

nemen wercl in handen gelegcl van het Europees Parlement. Van deze PES is niet 

aileen onze Partij van de Arbeid lid, maar ook de partijen van de Franse premier 
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Een Europese grondwet? 

In deze Christen-Democratische Verkenningen beschouwen de heren Klop en Alting von 

Geusau het model waarin Europa gegoten moet worden. Is Europa al rijp voor een echte 

constitutie? En hoe moet die er dan uitzien? Moet Europa een federatie of confederatie 

zijn. 

Jospin, de Britse premier Blair en de Duitse bondskanselier Schroder. Het verkie

zingsprogramma van de christen-democratische Europese Volkspartij (EVP) 

behelsde nog steeds de wens om tot een Europese Constitutie te komen. De EVP 

vaart daarin een consequente, principiele lijn. Evenals GroenLinks en haar 

Europese partners, die ook al sinds 1994 consequent voor een Europese 

Grondwet zijn. Maar ook het verkiezingsprogramma van de Europese Liberale 

Democraten, waarin onze VVD en D66 deelnemen, wenste een constitutionele 

regeling voor de Unie, inclusief een Bill of Rights. In die regeling diende een ratio

nele verde ling van de macht tussen de Unie, de lidstaten en de regia's te worden 

afgesproken, dienden de Raad en het Parlement als gelijke wetgevende partners 

te worden bestempeld en dienden de burgers te kunnen onderkennen door wie 

zij geregeerd worden en waar. Er diende, aldus de liberalen, voortgang te worden 

geboekt op dit punt teneinde gerced te zijn voor de toetreding van nieuwe lidsta

ten. 

Er tekende zich dus een overecnstemming af tussen alle grate Europese politieke 

stromingen ten gunste van in elk geval een Handvcst waarin de grondrechten 

van de burgers worden vastgelegd. En bij liberalen, christen-democraten en 

Groenen bovendien ten gunste van een Europese constitutie, waarin behalve 

grondrechten ook de Europcse machtsverdeling wordt geregeld. Het kan verkc

ren. De christen-democraten waren hun tijd kennelijk ver vooruit. Op initiatief 

van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Europese Raad vervol

gens tijdens haar vergadering in Keulen een forum ingcstcld, dat ccn on twerp 

moet opstellen voor een Handvcst van Grondrechten in de Unie en waarin van 

Nederlandse zijde prof.mr E.M.H. Hirsch Ballin deelneemt. Het Forum publicccrt 

binnenkort zijn bevindingen. 

Statelijk karakter 

Ook als de Europese Unie al wel een Handvest van Grondrechten, maar nog geen 

Constitutie aanvaardt zal zij definitief ecn statelijk karakter aannemen. Er 

bestaan immers geen markten of intergouvernementele samenwerkingsvormen 

met grondrechten, allcen staten hebben die. Als het er werkelijk van komt dat 
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~r,, De conclusie 

kan niet anders lui-

den dan dat de 

Europese Unie op 

weg is een federale 

staat te worden. 

een komcndc Europese Raacl in 2001 of 2002 aan Commissic en Parlement voor

stelt om een Hanclvest van Gronclrechten plcchtig te proclameren, dan komt van

zelf ook de vraag opnieuw aan de orde wat het statelijk karakter is van cle 

Europese Unie en cle Europese Gemeenschappen. In cle huiclige omstancligheclen 

spreken Europese politici het liefst van een constructie sui gencris. Europa zou 

een samenwerkingsvorm zijn tussen staten, waarvoor in cle geschieclenis en 

elders op de werclcl gcen voorbeeld ter bcschikking zou zijn. Het moet geheel op 

eigen merites worden beoorcleeld. Dit taalgebruik moet als vcrhullend worden 

bestempelcl. Er zijn wellicht goecle reclenen voor om openheicl over cleze kwestie 

thans nog te vermijclen. Voor verschillencle nieuwe lidstaten, zoals Spanje en 

Zweclen, en voor cle Engelscn en de Pransen, is de feclerale staatsvorm taboe. 

Tegelijk zien we echter zowel in Groot-Brittannie als in Spanje feder:lliserende 

processen. De Schotten, de Welshmen, cle Noord-leren en cle Catalanen hebben 

eigen parlementen en bevoegclheden gekregen. De werkelijkheicl is clus sterker 

clan de leer. Een analyse van de huidige bevoegclheden van cle Europese Unie en 

cle Europese Gemeenschappen wijst voorts uit clat cle Gemeenschappen cluiclelijk 

feclerale trekken hebben, terwijl cle Tweecle (gemeenschappelijk buitenlancls 

beleicl) en Dercle Pijler (binnenlanclse zaken en justitie) van cle Unie confeclerale 

trekken vertonen. Bovenclien worden er steeds meer beleiclsonclerwerpen, zoals 

Europol en het asielbeleid, uit cle Dercle Pijler overgehevelcl naar cle Europese 

Gemeenschappen. De verschillende verkiezingsprogramma's pleitten claar ook 

voor. 

F-word-taboe 

Het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA heeft: aan deze vragen van 

Europese gronclwet- en staatsvorming in 1996 een rapport gewijcl, dat in 1999 

geactualiseercl in Engelse vertaling gepubliceercl wercl onder de tire! Publicfusticc 

und the Luropcan Union. Her rapport bespreekt de verschillendc varian ten die in 

cle staatstheorie beschikbaar zijn. Als staatsvormen onclerscheiclt men cle een

heiclsstaat, de gedecentraliseercle eenheidsstaat, cle feclerale staat en de confecle

rale staat. Andere vormen zijn er in cle theorie niet. De eerste twee vormen val

len uiteraard af: niemancl wil clat Europa een eenheiclsstaat worclt, ook niet in 

geclecentraliseercle vorm. Dan blijven aileen cle fecleratie en de con-federatie over. 

Een con-fecleratie kent echter niet werkelijk een statelijk karakter, cle soevereini

teit blijft volledig bij cle lidstaten berusten. De conclusie kan clus niet anclers lui

den clan clat de Europese Unie op weg is een feclerale staat te worden. 

Daarbinnen vinclen uiteraarcl competentieverclelingen plaats, maar precies claar

toe !wort een Gronclwet richtlijnen en procedures te bepalen. Externe waarne

mers, die mincler door het F-worcl-taboe zijn verlamcl clan Europese politici, zoals 

Amerikaanse politieke wetensch:~ppers, hebben die conclusie in cle claar verschij-
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nende literatuur over Europa al getrokken. Het wachten is op de Europeanen 

zelf. Vroeg of laat zal deze conclusie zich daar ook als vanzelf opdringen. 

De vraag is vervolgens hoe de aanvaarding van een Europees Handvest van 

Grondrechten en daarmee van Europese staatsvorming gestalte zal krijgen. 

GroenLinks bepleit daartoe als enige een Europees referendum, naast bekrachti

ging door de lidstaten. Het sociaal-democratische verkiezingsprogramma gaat 

niet verder dan het horen van maatschappelijke organisaties door het Europees 

Parlement, dat zich tot grondwetgevende vergadering uitroept. Het is daarom 

interessant dat ook in het rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het 

CDA al in 1996 werd overwogen dat "de mogelijkheid dat in het zich ontwikke

lende Nederlandse en Europese staatsrecht beslissingen van soevereiniteitsover

dracht op elementaire gebieden van staatsvorming, zoals bijvoorbeeld de aan

vaarding van een Europese Constitutie, onderwerp van referendum onder alle 

staatsburgers zijn, niet bij voorbaat moet worden uitgesloten" (p.81). Die moge

lijkheid komt nu zeer nabij. Het lijkt mij zeer goed verdedigbaar en uit hoofde 

van "het Europa van de burgers" ook wenselijk, dat een door de Europese Raad, 

de Europese Commissie en het Europees Parlement overeengekomen Handvest 

aan het oordeel van de Europese burgers wordt onderworpen en rechtskracht 

verkrijgt zoals een Grondwet. 

Prof dr. C.j. Klop is adjunct-directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor l1et C/JA. 
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