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 ‘The effort of theory, however, is 

 precisely to understand what change  

 itself is; it seeks to define what is  

 one ‘thing’ and not another ‘thing’;  

 it seeks to show when one ‘thing’  

 can be said to have become another  

 ‘thing’ and hence to distinguish  

 fundamental alterations from  

 superficial ones.’ 

  

 (Murray Forsyth, Unions of States) 



 



 

Woord vooraf 

 

Een eigenschap van onderzoek doen is dat je aan het begin nog niet weet wat je 

nog niet weet. Dat maakt het plannen ervan niet altijd even eenvoudig. Tussen 

mijn eerste opzet voor het boek en de eindversie is dan ook veel veranderd. Dit 

is niet alleen een logisch gevolg van de voortgang van het onderzoek. Het heeft 

ook te maken met goede begeleiding, interessante discussies en een 

stimulerende werkomgeving. Daarom wil graag een aantal mensen bedanken die 

mij in het bijzonder in staat gesteld hebben het project af te ronden. 

 Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn promotor Douwe Jan Elzinga en 

copromotor Gerhard Hoogers voor de goede begeleiding. Met name waardeer ik 

de grote vrijheid die ik heb gekregen om zelf het project vorm te geven, terwijl 

ik steeds op hun expertise en commentaar kon rekenen wanneer ik daarom 

vroeg. Bij Gerhard kon ik met name tussendoor vaak gedachten ‘uitproberen’, 

terwijl hij tijdens besprekingen inhoudelijk stevige feedback gaf en hij me ook 

in de laatste fase uitstekend geholpen heeft. Douwe Jan heeft me vooral 

procesmatig op het juiste spoor gehouden. Beiden hebben me op hun eigen 

manier veel geleerd. 

 Ook de beoordelingscommissie ben ik veel dank verschuldigd. Kritiek 

krijgen is niet altijd leuk, maar bijna altijd wel leerzaam. Ook als je het niet met 

alle kritiek eens bent. Het goede en gedetailleerde commentaar van de leden van 

de beoordelingscommissie heeft geleid tot sterke verbeteringen in het eindversie 

van het manuscript en in mijn gedachtenvorming erover. Ik begrijp nu nog beter 

wat ik precies gedaan heb.  

 Bijzondere aandacht verdient Alfons Dölle omdat ik, geloof ik, de laatste 

ben die zijn voordeel heeft mogen doen met zijn beoordeling. Ik heb hem mogen 

kennen als een zeer geleerd, maar vooral ook zeer betrokken collega. Ik heb veel 

aan zijn inzichten gehad en mis zijn aanwezigheid in ons midden. 

 Veel heb ik ook gehad aan de andere collega’s van de vakgroep. Hoewel ik 

wel even heb moeten wennen aan de sfeer ‘op de gang’, ben ik die enorm gaan 

waarderen. Het is enorm waardevol vrijwel altijd bij elkaar binnen te kunnen 

lopen voor vragen, feedback of gewoon een praatje. Het is een voorrecht te 

mogen werken op een werkplek waar het bijna altijd gezellig is en je 

tegelijkertijd van alle collega’s veel leert over (levend) staatsrecht. 

 Naast mijn vakgroepwerk heb ik via het Groningen Centre for Law and 

Governance uitgebreid kennis mogen maken met allerlei bestuurlijke en 

organisatorische werkzaamheden. De zeer intensieve en zeer loyale 

samenwerking met de verschillende collega’s heb ik altijd enorm gewaardeerd. 

Specifiek wil ik heel graag Aurelia Colombi Ciacchi bedanken voor de steun en 

ruimte die ze me heeft gegeven om het boek af te maken. 

 Hoewel het hier geen Oscaruitreiking betreft wil ik toch nog een paar 

anderen met name bedanken die me in de laatste fase van het proces zeer 
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behulpzaam zijn geweest. Mirjam, Susanna, Gohar, Eline en Charell, veel dank 

voor jullie uitzoekwerk en bijdrage aan de laatste versie van het manuscript. 

Esther, veel dank voor de hulp bij het drukklaar maken van het boek. Mentko, 

André en Petra, veel dank voor jullie commentaar op de vele teksten die niet tot 

het boek zelf behoren, maar die je als promovendus wel moet schrijven. Zonder 

jullie waren die teksten ongetwijfeld veel te ingewikkeld geworden. Lottie and 

Jilles, many thanks for your feedback on the English summary and on the 

student-friendly summary of the summary.  

 Mijn paranimfen Lars en Myra wil ik graag bedanken voor hun onzinnige 

commentaar, steun en organisatorische hulp. Soms is het de kunst te weten wat 

je niet serieus moet nemen. Myra, ik weet dat ik je een keer bijna tot waanzin 

heb gedreven. Het is fijn dat we een balans hebben gevonden tussen zin en onzin 

en tussen ruimte en betrokkenheid. 

 Jan en Hedwig, veel dank voor jullie aanmoediging en steun. Ik geloof dat 

ik onder andere thuis veel over taal heb geleerd en ben gaan nadenken over de 

‘dingen achter de dingen’. En Jan, het is leuk dat ik er door jouw hulp 

achtergekomen ben dat neerlandici en juristen meer raakvakken hebben dan ik 

dacht. 

 Tot slot is het risico van zo’n lijst natuurlijk niet alleen dat zij te lang is. 

Mijn dank gaat dan ook zeker niet minder uit naar alle vrienden, kennissen en 

collega’s die me het leven aangenaam hebben gemaakt tijdens een borrel, potje 

voetbal of andere zinloze maar geweldig leuke activiteit. Zonder jullie zou het 

boek er niet gekomen zijn. 

 

Michiel Duchateau 

Groningen, november 2013 

 



 

Grondslagen van de EU 

 

De subreeks Grondslagen van de EU van deze dissertatieserie is gericht op de 

constitutionele bestudering van de Europese Unie. Deze bestudering is dringend 

gewenst omdat de Unie steeds nadrukkelijker rechtstreeks eenzijdig ingrijpt in 

de levens van burgers. Daardoor moet zij steeds beter antwoord kunnen geven 

op vragen naar bijvoorbeeld haar al dan niet democratische legitimiteit, of zij 

voldoet aan de eisen die doorgaans aan rechtsstaten worden gesteld en welke 

constitutionele verhouding zij tot de lidstaten heeft. Het is dit type vragen 

waarop deze subreeks met name gericht is. 

 De eerste bijdragen die in de subreeks verwacht worden komen voort uit het 

project Grondslagen van de Europese Unie, dat een drietal dissertaties omvat. 

Het project onderzoekt op welke conceptuele basis de Europese Unie als 

constitutioneel project gefundeerd is en gelegitimeerd kan worden. Die 

conceptuele basis is verre van duidelijk. De staten die lid zijn van de Unie 

voeren de grondslag van hun rechtsstelsels zelf doorgaans terug op een concept 

dat sinds de late zestiende eeuw het Europese constitutionele denken in 

belangrijke mate beheerst: soevereiniteit. Volgens veel commentatoren heeft dit 

concept evenwel aan verklarende werking ingeboet, omdat de lidstaten steeds 

meer aangelegenheden in Europees verband regelen.  

 In vertogen waarin de relevantie van soevereiniteit voor het Europese 

integratieproces ter discussie wordt gesteld, wordt ook vaak verwezen naar de 

rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Volgens dit Hof vloeien de 

Europese Verdragen voort uit een autonome bron. Wat aan deze autonomie ten 

grondslag ligt en hoe zij kan worden gelegitimeerd, is echter evengoed 

omstreden. 

 Volgens sommigen is het geen probleem dat er boven de Europese Unie een 

constitutionele mist hangt. De Unie zou als post-Westfaalse ordening 

bijvoorbeeld geen behoefte hebben aan een eenduidige grondslag. Of de Unie 

zou juist een pluralistische ordening zijn die een (heterarchische) 

netwerkstructuur heeft en meerdere, elkaar uitsluitende 

soevereiniteitsaanspraken naast elkaar kan verdragen. Dit kan echter niet 

iedereen bevredigen. Het onderzoeksproject Grondslagen van de Europese Unie 

stelt op verschillende manieren de vraag centraal in hoeverre met de Europese 

Unie een werkelijk nieuw fenomeen in het constitutionele recht verschenen is en 

wat de fundering en legitimering van dat fenomeen is.  
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