
Het verloop van de lntergouvernementele Conferentie die eind 

maart in T urijn startte zal uitwijzen of de lidstaten koersen op een 

federale Europese Unie of dat deze weg verlaten wordt en geko

zen wordt voor slechts een intergouvernementele Unie. Dit laatste 

zou vanuit christen-democratische uitgangspunten bezien onaan

vaardbaar zijn en een achteruitgang betekenen. 

S 
1mh de upnchung van de 

Europe<,e Cemeenschap IS cen 

van de groohte d1scuss1cpun 

ten de vraag 111 welke mate sa

mengcwcrkt moet worden tussen de 

hdstaten van de Europcse Unie (EU). 

tvloct die <,amenwerking 

intergouvernementele of 

supranationak federale 

vorn1cn JtlfHlCnlcn~ De 
term 'fcderalisme' roept bij 

velen het spookhccld op 

van een log en ondemo-

cratisch monster. Dit 

Europese Unie, op grond van ervarin

gen in democratische multiculturclc 

stelsels, mugelijkheden om de samen

wcrking tussen de lidstaten te intensi

vcren en tegclijkertijd de identiteit van 

de verschillende lidstaten te waarbor-

gen! 

Aan de hand van een stu

die van de federale stelsels 

van Belgie, Canada en 

Zwit-,crland heb ik gepro

heerd op deze vraag een 

antwuord te vinden. 

In dit artikel zal ik aller-heeld IS gcbasccrd op 

vooroordelcn over een le

derale staat. In discussies 

hlijlt het vaak unduidelijk 

waar het lcderalisme nu Mtl' drs D i\1A Kool 

eerst ingaan op ccn aantal 

belangrijke hegrippen, zo

als hct fcdcralismc, cen le

dcrale staat en het subsi-

precies voor staat en welke kenmcrken 

kderale stelsels dragen. Daarom is het 

goed nader in te gaan op het federal is

me en het hestaan van lederale stelsels. 

In mijn betoog staat de volgende vraag 

ccntraal· 

llicdt een lederaal model voor de 

( llV I% 

diariteitsheginsel. Tevem zal ik cnkclc 

kenmerken van fcdcralc stelsels hespre

ken, onder meer aan de hand van de 

dric hovenstaande federaties In hct 

tweede deel maak ik een koppcling met 

de ontwikkeling van de Europese Unie. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan het 

suhsidiariteitsbeginsel en aan de positie 
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van het federale ideaal in Europees 

christen-democratisch denken. Tot slot 

zal ik enkele conclusies trekken, ook 

met het oog op de lntergouvernemen

tele Confcrentie die op 29 maart 

jongstleden van start is gegaan. 

Federale staat 

,-

[en fcderaal stclsel is een inrichting van 

ecn staat, een vorrn van politiekc '>a

menwerking, waarin sprake is van cen 

cvenwichtige verdeling van de be

voegdhedcn tussen twee sterke hc

stuurslagen: een ccntraal federaal gezag 

enerzijds en regionale besturen, de 

declstatcn anderzijds Her gaat om cen 

vorm van politieke samenwerking waar

bij de identitcit en andere specifieke 

kenmerken van de dcelstaten gewaar

borgd worden. Staten kiezen ervoor 

om op te gaan in een ovcrkocpelcnd 

systeem. De deelstaten (zoals die '>taten 

na fcderalisering in het algemeen wor

den genoemd) behouden meestal hun 

oorspronkelijke structuren en hun iden-

titeit. Burgess en Gagnon verwoorden 

het bijzondere karakter van een federa

tie als volgt: "The genius of federatiOn lies in 

its infinite capacity to acwmmodate ,md recon-

Dit is een artikel i11 de serie 'De toekomst t>m1 Europa' Ecrder vcr

schene11 in deze so·ie 'Nederland en de fi!JmiCJerinq POll de Europese 

U11ie' door dr H. A. Ci'v1 Notenhoom (i11 /Jet maart11ummer 1hll1 

1995), 'De kem moet ec11 mag11etische aantrekkiugskracht hebhf11' 

( uertal111g uau 'A11merkwtge11 zum Schauble-Papier', i11 het maart

n11111111er ua11 19'! 1), Ouerwcqi1tge11 over de Europesc politick ( vrr

tali11g PmJ 'L/herb;wti}c11 zur Euwfir1ische11 Po/itik, in hct maart-

11W1l!11er 1)(111 19'!1), "Nederland eu Europa' door dr PW Russel 

(i11 hctafnil1111111111e1· va11 199; ), 'Dercqulerinq, IUlllr mccr gesprcide 

uerantwoordcl1jkheid' door dr L Doom (i11 het aprilm11nmcr "'"' 

19'! 1), 'Du>amlwindcu rand 13ncssel' door drs. J JA1. Pe11dm (i11 

het ju11i11w11111er Pl111 1991 ), \loorstellm voo1· de l11tergoupernementcle 

Co11jcrentic (i11 /Jet )ll11i1111111111er lh111 1995 ), 'Europa 1h111 de burgers' 

door f'rof mr Ei\I.H. Flirsch 13allm (iu het septemhcrnU1l1111er t1a11 
199)] 

cilc the competi11_q a11d sometimes co11jlicti11g ar

ray of diuersitics !J,1Pi11g f'olitiwl saliC11ce wit

hi11 a state Tolrratio11, resf'cct, hmgai11i11g a11d 

1111ctual recoguitio11 are its 11'atchwords a11d 

'uuion' comhi11ed simultcmeously 11'ith '~~tcto110-

my' is its hallmark. "1 

Het hegrip 'fedcralisme' gedt nict ai

leen een bepaalde staatsvorming aan, 

maar het gaat ook om het proccs waar

door die staat tot '>tand is gekomcn. 

Ceen enkcl federaal stelsel is idcntick 

aan een ander fcderalc staten kunncn 

daarom niet getypeerd worden als stati

'>che staatsvcrbanden, zoals soms gc

suggerecrd wordt. Federaties zijn net 

als andere staatsvormen voortdurcnd in 

ontwikkcling Dit komt bijvoorbecld 

heel duidelijk naar voren in hct fcdera

lc Canada. 

Een ander misver<,tand dat bestaat, is 

het idee dat in een fedcraal staatsver

hand de macht zich concentrccrt bi1 

hct centraal federaal gezag De macht 

kan in tederaties daarentegen zowel 

middclpuntvliedend a]., middclpuntzoc

kend zijn De macht kan zich in fcdera

ties in het centrum, hij hct centraal 

fcderaal gezag, concentrcren, maar ook 

bij de declstaten. 

Een fcderaal stelsel kent in hct alge

meen een geschrcvcn grondwet waarin 

de verdeling van bevoegdhcdcn tussen 

de deelstatcn en het centraal lederaal 

gezag zo duidclijk mogclijk wordt om

schreven. Op die manicr vormt de 

grondwct een belangrijk relerentiepunt 

voor het oplossen van competcntiege

schillcn tussen de bestuurslagen. 

Bevoegdhedenverdeling 
Het basisprincipe van ecn fcderale staat 

is een heldcre verdcling van wctgeven

de, uitvoercnde en rechterliJke he

voegdhedcn over de verschillcndc 

bestuurslagen van de fcderatie: hct fc

deraal gczag en de deelstaatregeringen. 



Hicrnndcr zal aileen ingegaan worden 

or de wiJze waamp de verdeling van de 

wetgevcnde hevoegdhedcn binnen ecn 

tcdcratie plaatwindt 

Ten ecrste is er de mogeliJkheid van 

een cxclusieve bevoegdhedcnverdcling. 

Er kan een limitatievc opsomming ge

geven worden van de tcrrei nen waarop 

de lederale staat tot wctgeving bevoegd 

is en daarnaast kan bepaald worden dat 

voor de resterende terreinen de deelsta

tcn hevoegd zijn. Een andere optie is 

het gcven van een opsomming van de 

cxclusieve hevoegdheden van de decl

staten en voor het overige de federalc 

staat bcvocgd te verklaren. Een derde 

optic is mogclijk, namelijk in de grond

wct kan naast een opsomming van de 

onderwcrrcn die tot de bevoegdheid 

van de federalc staat behorcn, oak ecn 

orsomming gegeven worden van de 

terrcinen waarop de dcelstaten bevocgd 

zijn Ook hij dcze laatste optie zal re

kening gehouden mocten worden met 

de tocdeling van de rcstbevoegdheid, 

olwel aan de federale staat, ofwcl aan 

de deelstatcn. 

Ten tweedc is de mogclijkheid aanwe

zig om de wetgcvende bevoegdheid te 

verdelcn tu"cn de bestuurslagen, door 

ten aanzicn van hepaalde onderwerpen 

zowel de federalc staat als de dcelstaten 

tot wctgeving bevocgd te verklarcn. Bij 

zein stel-,el van concurrercnde bc

voegdhcdcn moct wei een voorrangsre

gel worden va-,tgc<;re]d Die rcgel moet 

hcpalen wanncer en onder welke om

'>tandighcdcn een wet van de deelstaat 

wijkt voor een wet van de fcdcrale 

ovcrhe1d, ol omgekecrd. Fcderaal en rc

gionaal niveau delen de hcvoegdheden 

met clkaar en dragen beick een verant

woordelijkhcid 

Een andere variant is ook mogelijk 

Ondanks het exclusicf toekennen van 

hepaalde bcvoegdheden aan het fedcra-

le nivcau, kan het fcderale nivcau er

voor kiezen dezc bevoegdbeden te dc

lcgcren aan de deelstatcn. Fen 

overweging hierbij kan ziJn dat de deel

staten op een specihck terrein hicrvoor 

beter toegerust zijn. In de Zwitserse fe

deratie zijn van deze variant voorbeel

den tc vinden. 

Drie federale stelsels 
In een aan dit artikel ten grondslag lig

gend onderziek hcb ik drie federale 

stclsels bestudeerd, te weten die van 

Belgic, Canada en Zwitserland. Deze 

keuzc heb ik gemaakt omdat de dric 

staten aile ecn samenleving kennen die 

gekenmerkt wordt door verschillen in 

taal, cultuur en identiteit. Als de lidsta

tcn van de Europese Unie ertoe over

gaan ecn federatie te vormen, zal in die 

fcdcratie ook ecn verscheidenheid aan 

talcn en culturen bestaan. Daarin on

derscheiden de drie fedcraties zich bij

voorbeeld oak van de llondsrepubliek 

Duitsland. 

Belgii 

Belgie is ecn zeer jonge federatie. Na 

een fedcraliseringsproccs van ongcveer 

twintig jaar is in 1993 hct fcderale ka

rakter van de Belgische staat ncerge

legd in de grondwct Om tegemoct te 

komen aan de Nederlandstalige, Frans

talige en Duitstalige bevolkingsgroepen 

zijn drie gemcenschappcn gevormd. 

Daarnaast zij n er gewcsten tot stand 

gcbracht: het Vlaamse, Waalse en 

Hoofdstedelijke Cewest. De drie be

stuurslagen - het federaal gezag, de ge

wcstcn en de gemeenscharpen 

moeten waarborgen bieden voor de 

vcrscheidenheid in taal, cultuur en 

identiteit binnen llelgie 

Belgie kan gezien worden als een coii

reratieve fcderatie, dat wil zeggen dat 

de drie bestuurslagen niet als totaal 
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naast clkaar staandc autonomc overhc

den worden opgevat. Er bcstaan lthsen 

de lagcn vcrschillcnde samenwerkings

vormen. Op tcrmijn zal men ertoe 

overgaan de bcvoegdhedcn van het fc

deraal gezag limitatief op te '>Ommen in 

de grondwet en de rcstercnde bcvoegd

heden toe te wijzen aan de gewe'>ten en 

de gemcenschappcn. De gcmecnschap

pcn hebben vooral bevocgdheden ten 

aanzicn van het taal- en cultuurbelcid. 

llelgic kent vier taalgebiedcn ccn 

Frans, Nederland., en Duits taalgebied 

en een twcetalig gebied. In 1963 is de 

taalgrens ddinitid vastgelegd en zijn 

regels voor het gebruik van de talen 

vastgesteld De taalgrensgemcenten le

vcren soms nog steed., problcmen op. 

Canada 

Canada heeft een bijzonder karakter 

doordat het land een kolonie was van 

het Verenigd Koninkrijk en nu nog 

deel uitmaakt van het Britsc 

Cemcnebest. De oorsprong van de 

Canadcse federatie ligt in de negcn

tiende eeuw, toen de British North 

America Act tot '>land kwam. In 1931 

kreeg de federale rcgering met het 

Statuut van Westminster onder andere 

zeggenschap over een eigen Canadees 

buitenlands beleid. Het zou nog tot 

1982 duren voordat een vollcdig 

Canadese grondwet tot stand kwam. 

Sinds 1949 telt de Canadese fedcratie 

tien provincies en twee territoria. 

De Canadese grondwet bevat een dub

bele lijst van bevoegdheden, enerzijds 

een lijst die de bevoegdheden van het 

fcderaal gezag weergeeft en anderzijds 

een lijst die de bevoegdheden van de 

provincies bcvat. De restbevoegdheid 

wordt toegekend aan het federaal ge-

zag. 

Sinds de jaren zcstig streeft de federale 

Canadesc regcring cen bcleid van offi-

cielc tweetalighcid na. De [ngelse en 

de Franse taal hebbcn bicrbij ecn gelij

ke formelc status en de gebruikers van 

die talcn hcbhen gelijke rcchten en pri

vileges gekrcgen Een belangriJke doel

stelling van het beleid i'> hct 

hcschcrmen van officielc taalminderhc

den in het gehele land. Het gaat dan in 

het bijzondcr om de Fran'>lalige ge

meenschappen buiten Quebec. 

Dcsondanks vcrkeert de Canadese fc

deratic al cnige jaren in een constitutio

nele crisis en is hicrdoor voortdurcnd in 

beweging De Franstaligcn in de pro

vincic Quebec willen een bijzonderc 

'>tatus binnen de fcderatie verwerven. 

Een aantal Engclstalige provincies verzet 

zich fel hiertegen, vooral met hct oog 

op de positic van de inhcemsc volkcn 

binnen Canada. Als de Franstaligcn ecn 

bijzondcre status krijgen, dan zullen de 

inheemse volken ook eiscn stcllen. Dat 

de federatie nog steeds stand houdt, on

clanks het vcrzet van vcrschillendc af

scheidingsbewcgingcn, gccft aan dat de 

voordelen van het federalc stelscl in de 

ogcn van de Franstalige bcvolking op

wegen tegen de nadelcn van het stelsel. 

Dit bleck eind 1995 nog eens toen in 

een rdercndum de afscheidingskwestic 

opnieuw werd voorgclegd aan de bevol

king van Quebec. Ecn weliswaar kleine 

mecrderhcid koos voor het blijven be

horen tot de Canadese federatie 

Zwitserland 

De Zwiterse federatie stamt uit de der

tiende eeuw. In 1291 vormden de dric 

kantons Uri, Schwyz en Untcrwalden 

een confedcratie die in de eeuwen daar

na is uitgegroeid tot een federatie van 

26 kantons. Een bijzonder kenmcrk van 

de Zwitscrse federatic is dat zij sinds 

1815 al een neutraliteitspolitiek voert, 

die zij wist te handhavcn tijdens de 

twee Wereldoorlogen 



In Zwitserland worden vier verschillen

dc talcn gesproken. Drie van die talen 

ihet Duits, Fram en ltaliaans) ziJn naast 

de nationalc talcn ook de oHicicle talen 

van Zwitserland. len taal, het 

Rhetoromaans lgesproken door een 

procent van de Zwitsersc hevolking) is 

aileen ecn nationalc taal: de taal hccft 

grondwetteliJke crkcnning gekregen. 

maar dit hectt niet gcleid tot rechtcn 

vonr de gehruikers ervan op kderaal ni

veau. Hierin komt hinncnkort verandc

ring door het referendum dat op 10 

maart I 996 gehoudcn is, waarhij 75'){, 

van de Zwitsers stemde voor erkenning 

van het Rhetoromaans als olficiele 

overheidstaal. 

De Zwitserse grondwer geeft een limi

ratieve opsomming van de 

van de deelstaren hinnen het federaal 

gezag goed gewaarborgd wordr. 

Her taalbeleid verschilt van staat tot 

staat. De dric srelsels ronen echter dui

delijk aan dat een fcdcraal srelsel gcen 

hcdreiging hodr re vormen voor het 

voortbestaan van verschillen in taal, 

cultuur en identircit. Aileen in Canada 

zijn er duidelijke oncnigheden over de 

positic van het Franstalige gedeelte hin

nen de fedcrale staat. 

In de kderaties komen ook duidelijk de 

verschillen in de verdeling van de be

vocgdheden naar voren. Het systcem 

van Zwitserland en Belgie, namclijk cen 

limitatieve opsomming van de be

vocgdheden van het federalc gezag, 

lijkr de meesre ruimte te bieden voor de 

socvereinireit van de deel
bevoegdheden van her k-
deraal gczag De grond

wet hcpaalt dat de kantons 

soeverein zijn voor zovcr 

die socvereiniteit nict be

perkr is door de federale 

grondwct. De kantons be

schikkcn over eigen grond

wetgevcnde hevoegd

hcden. De Zwitserse fede

ratie is verder vooral be

kend om haar consensus-

Het is niet terecht staren en het sysreem lijkt 

de grootste flcxibiliteit 

voor een mogelijke ver

schuiving van de bevoegd

heden te hicden. Door 

dat het 

subsidiariteits-

beginsel en een delegatie van bevocgdhe

den door het fedcrale ge

zag kan meer ruimte 

geboden worden aan de 

deelstaten om een eigen 

invulling te geven aan het 

bcleid. 

federaal stelsel vaak 

als tegenstrijdigheid 

worden beschouwd. 

democratic en hct bestaan van een ruim 

refercndumrecht Op die manier pro

been men de bevolking nauw betrok

kcn te houden hij de besluirvorming 

Een nadeel van hct systeem is onder 

andere dat het besluitvormingsproccs 

kan worden verlamd. 

Co11clusie 

De drie fcdcrale stelsels hebben ieder 

op een eigen manicr invulling gegeven 

aan hun staatsinrichring. Dat de drie 

stelsels aile een bicamcraal parlemcntair 

stelscl kennen, is niet verwonderlijk 

omdat hierdoor de vertegcnwoordiging 

(JJV 4'% 

Subsidiariteitsbeginsel 
Pas aan het begin van de jaren zeventig 

is het subsidiariteitsbeginsel in de dis

cussie over de ontwikkeling van de 

Europese Cemeenschap ter sprake ge

komen. Alricro Spinelli gebruikte her 

beginsel in een rapport dat hij in 197 4 

schrecf over de mogelijkheid te komen 

tot een Europese Unie. Hij definicerde 

het subsidiariteitsbeginsel hierin als: 

''The Union o11ly acts for affecting tasks which 

may be rmdertaken in common in a more effi

cimt way than if member states were to act se

parately"' 
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Na de totstandko111ing van het Verdrag 

van Maastricht is het EC- Verdrag ge

wijzigd door toevoeging van een nieuw 

artikel 3B, waarin het begimel op de 

volgende wijze verwerkt i' "Op gebie

den die niet onder haar exclusieve hc

voegdheid vallen, treedt de Cemeen

schap, overeenkornstig het suhsidiari

teitsbeginsel, slechts op indicn en voor 

zovcr de doelstcllingen van het over

wogen optreden niet voldoende door 

de Lid-Staten kunnen worden verwe

zenlijkt en derhalve vanwege de 0111-

vang of de gevolgen van het 

ovcrwogen optreden bcter door de 

Ce111eemchap kunnen worden verwe

zenlijkt"1 

Door een aantallidstaten wordt aan het 

heginsel de interpretatie gegeven dat 

het erom gaat op welk niveau de be

voegdheid zo efficient 111ogelijk kan 

worden uitgeoefend Ook grijpen sol11-

mige lidstaten het beginsel aan om hun 

nationale soevereiniteit te verdedigen. 

In beide gevallen gaat het 111ijns inziens 

om een onterechte opvatting van het 

suhsidiariteitshcgin'>el De strekking die 

wei aan het beginscl 111oet worden gc

geven, i~ a\.:; volgt onder woorden gc

bracht in het Wl-rapport 'Publieke 

Cercchtigheid' "Strckking van dit he

ginscl is, dat die be<;tuurslaag die hct 

beste in staat is om voorwaarden te 

schcppen waarbinncn burgers hun ver

antwoordelijkhedcn in dadcn kunnen 

omzettcn, de puhlieke taken rnoet he

hartigen"" 

Het subsidiariteitsbeginsel en ccn fcde

raal stelsel worden vaak als een tegen

strijdigheid heschouwd. Dat is niet 

terecht, omdat in een fcderatie net zo 

goed bij de verdeling van de bevoegd

heden de principes van subsidiariteit 

gehanteerd kunnen worden. Voor de 

verdeling van de bevoegdheden tussen 

het federaal gezag en de dee I staten kan 

het subsidiariteitsbeginsel zelfs een zeer 

nuttige richtlijn vormen. 

Het subsidiariteitsbeginsel heeft daar

naa<,t een bijzondere relatie met de 

christen-democratic. In een aantal ian

den, Belgie is daarvan een voorbeeld, 

Ruim referendumrecht, zoa1s in Zwitserland, geeft de hevolking mn1we hetrokkmheid 
bij het besluitvormi11gsproces. (foto ANP) 



geldt <;ub,idtariteit a]<, een grondtoon 

van hct christen-dcmocratisch gedach

tengoed. Suhsidiariteit moet dan gezicn 

worden in de context die Paus Pius XI 

111 de encycltek '()urtdrrliJC511110 Anno' er

aan gcgcvcn hcelt. Het hegin<;c] vormt 

een helangrijke richtliJ11 voor Je orde

ning van een maat'>charrij in <;ociaal en 

economi<,ch orzicht en voor het verde

len van Jc verantwoordeli)kheid voor 

puhlieke taken.' 

Relatie tussen federalisme en 
christen-democratie 
Het tcdera]i<,me en hct christen demo

crati'>ch gcdachtcngocd hcbhcn ecn hc

paalde vcrbondenheid met elkaar. 

C:hri<,ten-democraten hebben aan de 

wieg ge'>taan van de lurorc'>c Cemeen

'>char en de huidigc Eurore'>e Unie. 

Denk hierbiJ aan de in'>ranningen van 

l::uropc<,e christen-democraten zoals 

Schuman, Adenauer, l\1artem, Kohl en 

Lubber<, ])aarnaa<;t kie<;t de lurorese 

VolhrartiJ !FVPJ, in haar Program van 

Uitgang'>runten uit 1992 (het zoge

naamde lla'>i'>program J voor een kdc

raal Eurora• "Een kderaal Eurora i'> 

mccr dan ooit cen noodzakelijke en re

a]i<,ti<;chc rolitickc doelstelling 

Noodzakelijk omdat de ingrijpcnde 

vcr-andering die op het Furopees conti

nent rlaatwindt. moct worden geleid 

hinncn een gcstructureerd, democra

tisch en vreedzaam kader. Slechts ccn 

tcdcrale organi<,atie van Eurora heant

woordt aan de verzuchtingen en belan

gcn van de Europeancn die een 

gcmccmcharpelijke toekomst willcn 

delcn. Reali'>li<;ch omdat de geschicde

ni'> niet stil staat en de volkeren bereiJ 

zip1 tot een versnclling van hct cenma

king<;procc<, or ba<;i<; van ccn over

dracht ot ce11 delen van nationalc 

socverciniteit. De EVP meent dat aileen 

een tcderalc comtructie van Je 

Eurorcsc Unic cncrzijd, de 'cenhcid in 

verschcidenhcid' bn bcwarcn, die 

Eurora kcnmerkt en uit haar gcschicdc

nis voonvloeiL andcrzijds een gemccn

<,charrclijke henadering kan verzeke

rcn bij het orlosscn van rroblcmcn met 

gemeenschappelijk belang."" 

Dit uitgang'>rtmt komt ook duidcliJk 

naar voren btJ de voorbereidtngen voor 

de lntergouvernementele C:onterentie 

van 1996. Het beleidsadvies van hct 

Weten'>charrelijk lnstituut voor het 

CDA 'Or wcg naar de lntcrgouvcrne

mcntclc Contcrcntic' uit 1995 stclt dat 

de christen-democratie een intergou

vcrncmentccl luropa atwij'>t omdat dit 

niet pa'>t bij de gedachte van het delen 

van <;oevereiniteit met clkaar, zodat de 

vcrlangens van burgers naar vredc, vei

ligheid en duurzaamhetd kunnen wor

den vcrwezcnli)kt. Nattonalc <;taten 

kunncn dit niet Ianger aileen bcrcikcn 

en moeten hiervoor samenwerking zoe

ken en socvereiniteit dclen in ecn gro

ter vcrband dat daartoe wei in staat is. 7 

In het rarport 'Daadkracht, democratic 

en doorzichtigheid, de btrore<;c Unie 

or wcg naar ccn vcrenigd Europa' hcr

haalt de EVP het ledcralistisch strcven. 

Een supranationale of een 
intergouvernementele Unie? 
Uit de ont<;taansgeschiedcnis en de 

ontwikkeling van de Furopese Unie 

hlijkt dat de samenwerkingsrelatic tus

'>Cn de lid'>tatcn zowel supranationalc 

a], intergouvernementele kenmerken 

draagt. Het Europces Parlcment (EPJ, 

het Hot van justitie en de Europe<,e 

Commissie zijn de instellingen met de 

meeste supranationale trekken. Het EP 

wordt hijvoorbccld rechtstrceks geko

zen door de burgers van de lid'>taten en 

hct Hot van Justitic hcdt de Vcrdragen 

vaak gc'interpretccrd ten gunstc van ccn 

verdere ontwtkkeling van de Europese 
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Unie. Het <,upranationale karakter van 

de Europe5e Commissie hlijkt onder 

meer uit de onafhankelijkheid van de 

leden. De Raad van Minister<; en vooral 

de Europe<,e Raad ZlJn 

ming i5 rcgel en mccrdcrhcid,besluit

vornl i ng ui tzonderi ng. I)c tcrrci nen 

die onder deze twee pijlers val len, lig

gen voor de lidstaten meestal gcvoclig 

en de lidstaten zijn terug

daarentegcn imtellingen 

n1ct cen overwcgcnd inter

gouverncmenteel karakter. 

De lidstatcn zijn in dezc 

organen rechtstreck5 vcr

tegenwoordigd door res

pectievcliJk de eigen 

nationale mini<;ters en de 

regering5lcidcrs of het 

staatshoofd. Hierdoor ko

men in discussic<; hinnen 

deze organen de nationalc 

bclangen nog vaak op de 

Het Zwitserse 
houdend met hct overdra-

gcn van hcvoegdhedcn en 

<;oevereiniteit. federale stelsel zou 

als voorbeeld 
Ondanb het kit dat de 

EU noch gctypecrd kan 

worden a], zuiver suprana

tionaal noch a]<; zuiver Jn

tcrgouvernemcnteel, i'> 

zichtbaar dat de EU mcer 

naar het uitbreiden van de 

supranationale samenwer

king neigt Het be5luit om 

de Economische en 

kunnen dienen voor 

het ontwikkelen van 

een goed federaal 

model voor de 

Europese Unie. 

eerste en de F.urope<;e helangen op de 

tweede plaal5. 

Hct heleid van de EU kenmerkt zich 

door hetzelfde duhbele karakter van 

enerzijds supranationale en andcrziJd' 

intergouvernementelc <;amenwerking. 

De eerste pijler van de Europe5c Unie, 

de zogenaamde communautaire pijler 

waaronder de Europese Cemecn<;chap 

en de Economischc en !'vlonetaire Unie 

(EMU) vallen, kan getypeerd worden 

als grotendeels supranationaal. De 

meeste besluiten worden bij mecrdcr

heid van stemmen genomen. Slecht5 in 

een beperkt aantal gevallen is be.,Juit

vorming bij unanimiteit vereist. De 

wetgeving van de EU is op veel terrei

nen direct geldend voor de burgers van 

de lidstaten. In dit kader kan gesteld 

worden dat het belangrijkste federale 

clement van de EU daarin bestaat dat 

de rechtsordc van de F.U directe gel

ding heeft in de lidstaten en dat EU

bepalingcn voorrang hebben boven 

nationale wetgeving. 

De t.wcede en derde pijler van de EU 

dragen 5lcchts een intergouvernemen

teel karakter. Unanimiteitsbcsluitvor-

!'vlonetaire Unie in 199R te realiseren is 

ccn van die signalcn. Hct verwezenliJ

ken van die EI\\U zal de Unie onhcr

roepelijk moeten leidcn naar een 

politieke Unie, anders zal de monetaire 

Unie niet <;]agcn. 

Daarnaast is het in het kader van de 5a

menwcrking van de lid.,taten in de 

vonn van de derde pijlcr, die van ju5li

tie en binnenlandse zaken, tekcncnd 

dat de lid5tatcn verder willcn gaan dan 

aileen cconomischc samenwerking. Dit 

is ook noodzaak omdat grensover

schrijdcnde criminalitcit5he5trijding en 

drugsprohlematiek thcma\ zijn die ai

leen op Europees niveau afdoende kun

nen worden aangepakt. Tijdens de 

lntcrgouvernementele C:onferentie zal 

die supranationale ontwikkeling door

gezet mocten worden. 

Eigen model 
Uit de vergelijking tussen de dric be

sproken fcderale modellcn concludccr 

ik dat het Zwitserse fcderale stelsel als 

voorbecld zou kunnen dienen voor het 

ontwikkelen van een goed fcderaal mo

del voor de EU. Het Zwitserse tcderalc 



stel,el moet dan niet gezien worden als 

ecn hlauwdruk voor een toekomstige 

federale Europese llnie, het kan echter 

een hruikhaar uitgangspunt zijn voor 

de ontwikkeling van een 'eigen' model 

voor een Europese federatie. 

Het Zwitser-.e '>tclscl is hijvoorbeeld 

relevant voor de Ell, omdat het stelsel 

up ecn evenwichtige wijze omgaat met 

hct voorthestaan van verschillen in 

taal, cultuur en identiteit binnen ecn 

lederatie van kantons. De staat kent 

wcliswaar aanmerkelijk minder talcn 

dan de luropese Llnie, maar de staat is 

opgebouwd uit }(J alzonderliJke kan

tom, met ver<;chillende taalkundige-, 

religieuze- en culturele achtergronden. 

Het Zwitser<, model is tcvcns intere<,

sant met het oog or de ontwikkeling 

van de derde pijler van de lll. In 

Zwit<;erland beschikkcn aile kantom 

over een zelf<,tandig rcchts<,te]<,el. 

Kantonale rcchtbanken mogen zowel 

over kantonaal als federaal rccht recht

spreken. AI-, hoogste hof van beroep is 

cr een fcderaal tribunaal. Een vcrdere 

studie van dit recht'>'ysteem, zou inte

ressante gegevens op kunnen leveren 

voor een verdcre ontwikkeling van de 

dcrde pi[lcr van de Ell. 

Een nadere bc<,tudering van het 

Zwtt<,er<,e lcdcraliseringsproces en van 

de keuzen die daarbiJ zijn gemaakt, bij

voorheeld ten aanzien van het taalbc

lcid, het rcchtssysteem en de bevoegd

hcdenverdeling, kunnen daarom zeker 

waardcvolle le-,sen opleveren voor de 

Ell De Fll zal echter een geheel cigen 

model moeten ontwikkelcn en zal 

daarhij haar voordeel moeten doen met 

de ervaringen van lcderale stelsels 

overal tcr were I d. 

Burgers 
In ecn hc-;chouwing over een federalc 

llnie mag de betrokkenheid van de 

l!JV 1% 

burgers bij de toekomst van Europa 

niet ontbreken. De steun van de bur

ger<; voor ecn verdergaande Europese 

<;amenwerking is noodzakelijk, maar 

geen vanzelf.,prekendheid mecr. In de 

toekomst zullcn de Europese !eiders 

zich daarom volop moetcn inzetten 

om de burger<, betrokken te houden hi[ 

de Furopese samenwerking. 

Dit vraagt een effectieve voorlichting 

over het 'hoe en waarom' van Europa 

en over de kansen en mogelijkheden 

van een fcderaal Europa. Voor burgers 

moet duidelijk gemaakt worden dat 

ecn fcderaal Europa geen bedreiging 

voor hun taal en cultuur hoeft te bete

kenen maar dat een federatie juist goe

de waarborgen biedt voor het 

voortbestaan van verschillen in taal, 

cultuur en identiteit tussen staten. 

Andere voordelen van een fcderaal 

Europa zijn een duidelijke bevocgdhe

denverdeling (waarbij rekening wordt 

gehouden met het sub.,idiariteitsbcgin

sel) en het verwezenlijken van een 

stelsel waarmee het democratisch deftcit 

van Europa aanmerkelijk verkleind kan 

worden. 

Dit kan bereikt worden door het in

<;tellen van een hicameraal parlement, 

waarin zowel de belangen van lidsta

ten als van de llnic zelf behartigd 

worden. Een fcderatie hoeft dan ook 

niet automatisch een consen<,us-demo

cratie in te houden. 

Zwitserland heeft deze keuze bijvoor

beeld wei gemaakt, maar het is heel 

goed denkbaar dat de Europese Llnie 

juist een democratie van wisselende 

meerderheden verei'>t. 

Fen federaal model voor de Europe<,e 

llnie biedt dus mogelijkheden om de 

-,amenwerking tussen de lidstatcn tc 

intensivercn en tegelijkertijd de identi

teit van de verschillende lidstaten te 

waarborgen. 
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Een uitdaging voor de 
christen-democratie 
De [urope<,e Unie bevindt zich <Jnno 

1996 op een bclangrijke tweesprong in 

haar ontwikkeling. Het begin van de 

lntcrgouvcrnementele Conkrentic 

luidt ccn cruci<Jlc tasc in. Duidelijk zal 

worden of de lidst<Jtcn blijvcn kocrsen 

op een kderalc Europc'>c Unic en een 

verdere verdicping V<Jtl de <,amenwer

king ot dat deze weg verlaten zal wor

den voor een intcrgouvcrnementele 

Unie. Deze laatste optic is en hlijtt. 

vanuit christen-democratischc uit

gangspunten onaanva<Jrdh<Jar en zou 

cen <Jchtcruitgang betekenen. D<Jar

naa<,t zou het in strijd zijn met hct ver

wczenlijken van onze idc<Jien. Ecn 

rechtvaardige <;amcnleving. vrede en 

vcrdraagzaamheid ziJn niet mccr door 

nationalc <;taten op eigen kracht te bc

rcikcn. Hct rcaliseren van een federale 

meden in verband met gcvoclighedcn 

in met name het Verenigd KoninkrijkJ 

of dat deze weg verlaten wordt en ge

kozen wordt voor slechts een intergou

vernementele Llnic )uist de 

christen-democratic moet op die ont

wikkeling een helangrijke stempel zet

ten. De I ntergouvcrnemcntelc Conk

rentie biedt k<Jnsen die chri<;ten-demo

craten nict mogen Iaten liggen. 
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Unic waarin <,oevereiniteit van staten lB 

met elkaar wordt gedeeld, zal het doel 

van brropese christen-democratcn 

mocten zijn C:oncreet betekent dit dat 

lidstaten zich moeten inspannen voor 

het verwezenlijken van een politieke 

unie. De Vercnigdc Staten zullen de 

veiligheid'>Situatie in Europa niet blij

ven bewaken. De lidstaten zullen zell 

voor die stabilitcit moctcn zorgdragen. 

r:en Europees buitenlands- en veilig

heidshelcid is dan onmisbaar. Het bete

kcnt ook dat lidstaten de grcns

overschrijdende criminaliteit en de 

drugsproblematick moctcn aanpakken 

door cen gemeenschappelijk optredcn 

van de lidstaten van de ELI op deze ter

reinen. 

Het verloop van de lntergouvcrne

mentclc C:ontercntie zal uitwijzen of de 

lidst<Jtcn koersen op een fcdcrale 

Europcse Unie en de supranationale sa

menwerking vcrder zullen verdiepen 

(ook al wordt het 'F-woord' daarhij ver-
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