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Eenhoofdigheid en meerhoofdigheid in de Europese Unie  

Discussietekst voor een parallelsessie van de Staatsrechtconferentie 2014 

De Europese integratie heeft nieuwe dimensies toegevoegd aan de posities van bestuurders. De 

veranderingen hebben zich voorgedaan op zowel het lokale en regionale als het nationale niveau. 

Decentraal 

Niet zo lang geleden oogde het nog wat potsierlijk: een wethouder die “Europese Zaken” in zijn 

portefeuille had. De buitenlandse activiteiten van decentrale overheden betroffen vooral het 

onderhouden van banden met zustersteden of de grensregio. Inmiddels is dat wel veranderd. De 

rijkdom van Europese structuurfondsen lonkt. Met een zekere regelmaat vertrekt een delegatie 

provinciale en gemeentelijke bestuurders op handelsmissie naar verre oorden. De Europese en 

internationale samenwerking biedt meer dan enkel financiële voordelen. Infrastructurele projecten, 

educatieve experimenten en ecologische innovaties hebben steeds vaker een grensoverschrijdend 

karakter. Via het Comité van de Regio’s kunnen lokale bestuurders invloed uitoefenen op Europese 

wetgevingshandelingen die onderwerpen van lokaal en regionaal belang betreffen. Er is een 

duidelijke behoefte: steeds vaker vergen gemeentelijke of provinciale belangen dat de lokale 

bestuurders actief zijn op het Europese toneel.1 

Nationaal 

Vergelijkbare ontwikkelingen spelen op het niveau van de nationale instellingen. Daarbij moet wel 

worden onderscheiden: voor de ene ambtsdrager zijn de veranderingen ingrijpender dan voor de 

andere. Het meest pregnant zijn de veranderingen zichtbaar bij de minister-president. Uit hoofde 

van zijn lidmaatschap van de Europese Raad komt de premier in toenemende mate in een positie die 

afwijkt van de door het nationale staatsrecht gedachte rol van technisch voorzitter van de 

ministerraad. Die ontwikkeling kan overigens niet enkel aan Europa worden toegeschreven. De 

parlementaire praxis om de premier als aanvoerder van de bewindslieden te bejegenen en hem in 

die hoedanigheid ter verantwoording te roepen, heeft daar ook aan bijgedragen. 

Sinds de euro-crisis en de Brusselse bemoeienis met de nationale begrotingen is ook het soortelijk 

gewicht van de minister van Financiën toegenomen. Zijn coördinerende rol bij de opstelling van de 

raming van uitgaven en inkomsten van het rijk plaatsen hem meer nog dan vroeger in een 

bijzondere positie ten opzichte van zijn collega-bewindspersonen.  

Afhankelijk van hun portefeuille treden ook de overige kabinetsleden meer of minder vaak aan in 

Brussel. Sommige beleidsterreinen zijn (nog steeds) primair een nationale aangelegenheid. 

Bewindspersonen die zulke aangelegenheden in hun portefeuille hebben, acteren voornamelijk in de 

nationale arena. Een minister of staatssecretaris daarentegen die het bewind voert over 

onderwerpen die tot de exclusieve of gedeelde bevoegdheden van de Unie behoren, schaakt vaak 

op twee borden. Deze bewindspersoon handelt formeel op grond van een door de regering 

vastgesteld mandaat, eventueel aangescherpt of bijgestuurd door een voorafgaand parlementair 

debat. Of en in hoeverre dat mandaat toereikend is, kan vaak moeilijk worden vastgesteld. Door het 

grote aantal lidstaten en de wellicht nog grotere verschillen in belangen, tradities en tactieken kan 

                                                           
1
 Hierover Raad voor het openbaar bestuur, Met Europa verbonden, Den Haag: 2013. 
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het zo maar gebeuren dat een bewindspersoon in een situatie komt waarmee bij het bepalen van 

het mandaat geen rekening was gehouden. Wanneer door tijdsdruk of andere pressie uitstel en 

consultatie niet mogelijk zijn, zal een staatssecretaris of minister een beslissing moeten nemen. De 

collega’s en het parlement worden dan voor voldongen feiten geplaatst. Niet onbelangrijk zijn in dit 

verband de institutionele ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Onder de thans geldende 

verdragsregels wordt in de Raad veelal bij gekwalificeerde meerderheid besloten, zij het dat in de 

praktijk gestreefd wordt naar consensus.2 In formele zin moet evenwel geconstateerd worden dat 

een verzet van een Nederlandse minister tegen een besluit van de Raad minder gewicht in de schaal 

is gaan leggen. Het lijkt aannemelijk dat dit ook gevolgen heeft voor de Nederlandse inzet bij (de 

voorbereiding op) communautaire besluitvorming. 

Staatsrechtelijke elasticiteit 

Dit alles doet de vraag rijzen of de institutionele en staatsrechtelijke inbedding van de nationale en 

decentrale bestuurders voldoende elastisch is om met de gesignaleerde ontwikkelingen gelijke tred 

te houden. 

Om met de premier te beginnen: het op zijn ambt betrekking hebbende nationale constitutionele 

recht is hoegenaamd onveranderd. Toegegeven, de voortgaande parlementarisering van de 

formatieprocedure heeft de banden tussen de Tweede Kamer en de formateur inniger gemaakt. Ook 

wanneer deze verandering beklijft, kan van de premier echter moeilijk worden volgehouden dat hij 

een stevig mandaat als regeringsleider heeft. De bijbehorende bevoegdheden heeft hij in elk geval 

niet: het eventuele overwicht dat een Nederlandse premier op zijn collega-bewindslieden heeft, kan 

eerder tot statuur en karakter worden herleid dan tot het staatsrecht. 

Voor de ministers, staatssecretarissen en decentrale bestuurders geldt in nog sterkere mate dat hun 

positie en bevoegdheden naar nationaal constitutioneel recht ongewijzigd zijn. Volgens de Grondwet 

en het Reglement van Orde beslist het collectief van de ministerraad over het algemeen 

regeringsbeleid en zijn individuele bewindspersonen aan de raadsbesluiten gebonden. In de praktijk 

slaat het regeerakkoord de piketpalen van het regeringsbeleid. Eventuele afstemming vindt in 

ambtelijke contacten of ministeriële onderraden plaats. Volgens betrokkenen wordt in de 

ministerraad nog vaak gehandeld volgens het non-interventiebeginsel: een bewindspersoon mengt 

zich niet in discussies die niet de eigen portefeuille regarderen. De bijzondere bevoegdheden van de 

commissaris van de koning en de burgemeester daargelaten, geldt voor decentrale bestuurders dat 

zij volgens het staatsrecht uitsluitend in collectieven handelen. Over de volle breedte van het 

bestuur geldt dat het stemgedrag formeel bepaald wordt door instructies van het nationale of 

decentrale collegiale orgaan, maar dat in de praktijk van veel Europese gremia Nederlanders 

optreden die veeleer een departementaal belang vertegenwoordigen.3 

De Nederlandse ministers en staatssecretarissen leggen verantwoording af aan de Staten-Generaal. 

De Kamers beschikken over enkele specifieke instrumenten die bedoeld zijn om adequaat invulling 

                                                           
2
 Over de besluitvorming in de Raad en de daarbij geldende meerderheidseisen K. Lenaerts en P. Van Nuffel, 

Europees Recht, Antwerpen-Cambridge: Intersentia 2011, p. 351-358. 
3
 Advies van de Raad van State over de gevolgen van de Europese arrangementen voor de positie en het 

functioneren van de nationale staatsinstellingen en hun onderlinge verhouding, Kamerstukken II 2005/06, 29 
993, nr. 22, p. 7. 
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te kunnen geven aan het controleren van het Europees beleid van de Nederlandse regering.4 Een 

belangrijk voorbeeld daarvan betrof het instemmingsrecht, opgenomen in de goedkeuringswetten 

van de verdragen van Maastricht, Amsterdam en Nice. Volgens die wetten kon de Nederlandse 

regering slechts meewerken aan de totstandkoming van bepaalde besluiten in de Raad nadat het 

ontwerpbesluit de instemming van beide Kamers had verkregen. Zo moest een ervaren tekort aan 

parlementaire controle worden gecompenseerd. Sinds het Verdrag van Lissabon zijn de 

bevoegdheden van het Europees Parlement belangrijk versterkt. In reactie daarop heeft de 

Nederlandse verdragsgoedkeurder het instemmingsrecht beperkt tot onderwerpen die aan controle 

door het Europees Parlement zijn onttrokken. Wel dwong de Tweede Kamer af dat op de regering 

een actieve inlichtingenplicht kan komen te rusten. Dat lijkt een sigaar uit eigen doos, nu de vanouds 

bestaande controlebevoegdheden al vergelijkbare mogelijkheden boden. Het is de vraag of dit 

instrumentarium voldoende solide is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de door de Raad van 

State en de Nationale Conventie gesignaleerde ontwikkeling waarin de Tweede Kamer steeds meer 

optreedt als opdrachtgever van de regering in Europese aangelegenheden.5 

Wethouders, burgemeesters, gedeputeerden en commissarissen van de koning zijn voor (vrijwel al) 

hun daden verantwoording schuldig aan de gemeenteraad, respectievelijk provinciale staten. De 

lokale en regionale volksvertegenwoordigingen beschikken niet over formele bevoegdheden die 

specifiek zijn toegesneden op het controleren van het door het college gevoerde Europese bestuur. 

Wel worden vaak afspraken gemaakt over de wijze waarop de raad of de staten op de hoogte 

worden gehouden van Brusselse activiteiten van het gemeente- en provinciebestuur.  

Afnemende relevantie 

Deze korte schets laat zien dat het Nederlandse organieke staatsrecht wat onverschillig is gebleven 

ten opzichte van de Europese integratie. In het recente verleden zijn interessante binnen- en 

buitenparlementaire debatten gevoerd over de vraag of het Nederlandse lidmaatschap van de 

Europese Unie een grondwettelijke vermelding zou moeten krijgen.6 Tot (wezenlijke) veranderingen 

heeft dat allemaal niet geleid. Nu is het natuurlijk denkbaar dat het staatsrechtelijke model 

voldoende flexibel is om al deze veranderingen op te vangen. Dat zou een mooie bijvangst zijn van 

de karakteristieke principe-armoede van ons constitutionele recht. Er zijn evenwel aanwijzingen dat 

het nationale staatsrecht zijn relevantie begint te verliezen. In de eerste plaats is er het beruchte 

democratisch deficit. Teleurstellende opkomstcijfers bij verkiezingen voor het Europees Parlement, 

gebrekkige transparantie in het handelen van de communautaire instellingen en ontoereikende 

nationale of lokale parlementaire controle op het handelen van bestuurders ondermijnen het 

democratisch gehalte van bestuur via Brussel. In de tweede plaats kan het uitgangspunt van 

collectief bestuur door de al genoemde behoefte aan daadkrachtig optreden een wassen neus 

worden. Bestuurders die weerstand ondervinden van hun directe collega’s in de ministerraad of het 

college kunnen om strategische redenen opteren voor overheveling van de besluitvorming naar een 

                                                           
4
 Hierover B. van Mourik, Parlementaire controle op Europese besluitvorming: een rechtsvergelijkend 

onderzoek naar mandaatsystemen en parlementaire behandelingsvoorbehouden (diss. Utrecht), Nijmegen: 
Wolf Legal Publishers 2012. 
5
 Advies van de Raad van State over de gevolgen van de Europese arrangementen voor de positie en het 

functioneren van de nationale staatsinstellingen en hun onderlinge verhouding, Kamerstukken II 2005/06, 29 
993, nr. 22, p. 7-8; Nationale Conventie, Hart voor de publieke zaak, Den Haag: 2006, p. 53. 
6
 Zie onder meer hst. 11 en 13 in het rapport van de Staatscommissie Grondwet (2010); L.F.M. Besselink e.a., 

De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie, Groningen: Europa Law Publishing 2002. 
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Unie-gremium. Wat in de directe confrontatie met collega’s niet gerealiseerd kan worden, komt 

wellicht via een buitenbocht binnen handbereik. Ten slotte is de belangstelling voor de 

netwerksamenleving en “multi-level governance” een aanwijzing dat het nationale constitutionele 

recht aan belang inboet. Het klassieke staatsrechtelijke schema bedeelt een centrale rol toe aan de 

publiekrechtelijke lichamen en plaatst de organen van die lichamen in een hiërarchische relatie. In 

de bestuurlijke werkelijkheid van de 21ste eeuw lijkt die voorstelling van zaken op z’n minst 

onvolledig en voor een groot deel ook achterhaald.7 

Herijking van het constitutionele recht: controle 

Een interessante vraag is of de hiervoor genoemde ontwikkelingen aanleiding geven tot het herijken 

van enkele uitgangspunten van het Nederlandse constitutionele recht. Een belangrijk 

aanknopingspunt daarbij is de voorwaarde dat het handelen van bestuurders is onderworpen aan 

parlementaire controle. Naarmate bestuurders een sterker individueel profiel krijgen, zou kunnen 

worden overwogen hun formele positie daarmee in overeenstemming te brengen. Handhaving van 

de homogeniteitsregel is dan minder voor de hand liggend. Daar staat tegenover dat de ontwikkeling 

die het ambt van de minister-president heeft doorgemaakt, aanleiding zou kunnen zijn hem 

effectieve bevoegdheden te geven om homogeniteit af te dwingen.8 Ook de bestaande methoden 

van het vragen en afleggen van verantwoording zouden tegen het licht kunnen worden gehouden. 

Als bestuurders van diverse gemeenten en provincies gezamenlijk optrekken, lijkt het omwille van 

effectieve verantwoording aangewezen vergelijkbare samenwerking mogelijk te maken tussen de 

betrokken gemeenteraden en provinciale staten. Daarbij is niet op voorhand uitgesloten dat 

samenwerking wordt gezocht met lokale en regionale volksvertegenwoordigingen uit andere 

lidstaten. 

Herijking van het constitutionele recht: eenhoofdigheid 

Aan de zijde van het bestuur is er aanleiding de houdbaarheid van de collegiale vorm van besturen 

tegen het licht te houden. Minister-president Lubbers meende dat, omdat niet alleen de 

Nederlandse ministerraad maar ook de Europese Raad een collegiaal orgaan is, hij ruimte zou 

moeten hebben om met de (overige?) regeringsleiders in contact te treden zonder steeds vergezeld 

te worden door de minister van Buitenlandse Zaken.9 Denkbaar is dat nationale collegialiteit een 

hinderpaal is voor effectief bestuur in de Europese collegialiteit. Een belangrijk aandachtspunt in dit 

spanningsveld tussen twee collegiaal handelende instellingen is de ambtelijke ondersteuning van 

bestuurders. Die ondersteuning is immers cruciaal om de juiste balans te vinden tussen een ruim 

mandaat en voldoende dekking. Een derde vraagpunt is of de Europeanisering constitutionele 

consequenties moet hebben voor de interbestuurlijke verhoudingen binnen onze 

gedecentraliseerde eenheidsstaat. Is met de herijking van de bestaande toezichtsarrangementen 

(denk aan de Wet revitalisering generiek toezicht en de Wet Nerpe) een voldoende solide 

achtervang gerealiseerd voor het Europese optreden van decentrale overheden of moet ook hier 

worden toegewerkt naar sterkere posities van individuele bestuurders? 

                                                           
7
 Raad voor het openbaar bestuur, Wijken of herijken. Nationaal bestuur en recht onder Europese invloed, Den 

Haag: 1998. 
8
 In die zin het advies van de Raad van State over de gevolgen van de Europese arrangementen voor de positie 

en het functioneren van de nationale staatsinstellingen en hun onderlinge verhouding, Kamerstukken II 
2005/06, 29 993, nr. 22. 
9
 Handelingen II 1993/94, p. 2662. 


