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Het boek van mevrouw Del Grosso heeft als centrale vraagstelling: “Welke zeggenschap heeft
het parlement in de Europese integratie en op welke wijze heeft deze zeggenschap vorm
gekregen in de organisatie en werkwijze van beide Kamers?” Met “parlement” - zo blijkt ook
uit het tweede deel van de vraagstelling - wordt bedoeld het Nederlandse parlement; hoewel dit
geenszins vanzelf spreekt, wordt met “Europese integratie” slechts de integratie in de
Europese Unie bedoeld, zo blijkt uit de inhoud van het boek. 

Na een beknopte, maar nogal obligate, inleiding in het institutionele recht van de EU
(hoofdstuk 2) volgen hoofdstukken waarin de bevoegdheden van de Staten-Generaal ten
aanzien van EU (hoofdstuk 3) en de organisatorische vormgeving daarvan in de Tweede
Kamer beknopt worden aangeduid (hoofdstuk 4). Vervolgens wordt de wijze besproken
waarop de Tweede Kamer zich heeft beziggehouden met de oprichtings-, wijzigings-,
uitbreidings- en associatieverdragen (hoofdstuk 5), met de EG besluitvorming (voornamelijk
secundaire EG-regelgeving) tot 1986 (hoofdstuk 6), en de besluitvorming in de EG en het niet-
EG Unieverband sinds 1986 (hoofdstuk 7). De rol van de Tweede Kamer ten aanzien van de
implementatie van EG regelgeving is in een apart hoofdstuk besproken (hoofdstuk 8), zoals
ook het geval is met de rol van de Eerste Kamer (hoofdstuk 9). Een slotbeschouwing waarin
de conclusies worden samengevat en een voorstel wordt gedaan tot aanvulling van de
Grondwet met twee bepalingen, besluiten het boek. 

De verdienste van dit boek is gelegen in het bieden van een beknopt en desalniettemin
compleet overzicht van hoe de Staten-Generaal zich met de EG en EU bezighouden.
Schrijfster stelt zich op een aantal standpunten die ook door schrijver dezes eerder bij
verschillende gelegenheden zijn ingenomen, en die niet vanzelfsprekend zijn gebleken in
Haagse (en staatsrechtelijke) kringen. Voornaamste hiervan is dat “niet de veel gemaakte
vergissing moet  worden begaan een verbeterde posit ie van het Europees Parlement te
verbinden aan verminderde betrokkenheid van het Nederlandse parlement” (p. 266). Dit
onderbouwt schrijfster door twee visies op de rol van het nationale parlement te schetsen in de
verhouding tot het Europees Parlement, één die zij de visie van de “concurrerende organen”
noemt, waarbij geldt dat als het EP bevoegdheden krijgt of naar zich toe trekt, de
bevoegdheden van het nationale parlement verminderen; en de andere die zij de visie van de
“gescheiden circuits” noemt, waarbij zij de Raad van de EU ziet als koppeling tussen deze
twee circuits (p. 48). Deze twee visies aldus onderscheidend, maakt zij de vraag “hoe de
verhouding tussen het Europees Parlement en de Staten-Generaal moet worden geduid” tot
nevenvraagstelling van het onderzoek. Hoewel een aantal maal in het boek kort hierop wordt
teruggekomen, wordt deze belangrijke vraagstelling niet heel diepgaand geanalyseerd en
beantwoord. In het algemeen moet men in dit boek geen intellectuele hoogstandjes
verwachten. Maar met gezond verstand komt men op het gebied van de hier besproken
dissertatie heel ver. In beginsel zien Nederlandse parlementariërs de verhouding tussen
nationaal parlement en EP als een “concurrerende”. Het is vaste prik in het Haagse repertoire
van one-liners dat nationaal parlementaire bemoeienis gerechtvaardigd wordt met een beroep
op het (relatief) ontbreken van zeggenschap van het EP. Overigens wijst schrijfster er terecht
op dat de principes die ten grondslag liggen aan de praktijk ten aanzien van de parlementaire
bemoeienis (als het die naam mag hebben) met EG-besluitvorming hiermee op gespannen voet
staat. 



Schrijfster komt terecht tot de conclusie dat wat het parlement doet bij lange na niet
genoeg is en vooral te laat komt. Dit baseert schrijfster overigens niet op het onderzoeken van
een groot aantal specifieke dossiers. Schrijfster beperkt zich in haar boek tot beschrijving van
procedures en de principes van parlementaire inbreng. Ik zou aan haar conclusie daarom
toevoegen dat er sinds eind jaren ’80 veel verbeterd is, mede dankzij de durf die men heeft
weten te betonen bij de Schengen-besluitvorming - dit toont het materiaal van het boek
duidelijk aan. Ook in vergelijking met parlementen van andere lidstaten, inclusief een aantal
met aanzienlijk grotere bevoegdheden in EU-aangelegenheden, doen de Staten-Generaal het in
de praktijk zo slecht nog niet. Elke vergelijking met  het buitenland (of met het EP zelf)
ontbreekt echter in het boek en een relativering als deze ontbreekt daarom. 

Men kan zich afvragen hoe het tekortschieten van de Tweede en Eerste Kamer
geremedieerd kan worden. Schrijfster komt niet verder dan het voorstel om twee nieuwe
bepalingen in de Grondwet op te nemen: 

Artikel 90 A: Het  bevorderen van de Europese integratie geschiedt door de regering en het
parlement gezamenlijk.
Artikel 90 (1): De regering neemt niet deel aan onderhandelingen over verdragen inzake de
Europese integratie dan nadat is overlegd met de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Het is duidelijk dat deze bepalingen voor de parlementaire praktijk weinig zoden aan de dijk
kunnen zetten. Integendeel, de combinatie met het bestaande artikel 90 (de regering bevordert
de ontwikkeling van de internationale rechtsorde) geeft een wending aan deze bepaling die
vanuit het perspectief van parlementaire controle op het buitenlands beleid beslist negatief kan
uitpakken. Wanneer immers slechts ten aanzien de Europese integratie (hetgeen meer omvat
dan slechts de EU) er een taak wordt geformuleerd voor het parlement, dan lijkt zulks elke
taak ten aanzien van het overige buitenlandse beleid te ontnemen. De uitleg van artikel 90 in
die zin dat het parlement zich niet teveel moet bemoeien met buitenlandse zaken, die de
regering te pas en te onpas - overigens in st rijd is met de bedoeling van de grondwetsbepaling -
bezigt, wordt  daarmee een steuntje in de rug gegeven. Slogans die van weinig constitutioneel
besef blijk geven maar waar wonderlijk veel kamerleden intrappen, als “de regering regeert, het
parlement controleert”, horen we de laatste jaren toch al te vaak. Ten aanzien van het
voorgestelde art ikel 90 (1) geldt iets soortgelijks: het zou ertoe kunnen leiden dat de regering
een alibi heeft om af te zien van voorafgaand overleg ten aanzien van andere verdragen, en -
erger - van de noodzaak van voorafgaand overleg ten aanzien van de EU/EG besluitvorming,
zodra dit de regering beter uitkomt. Een veeg teken is de roep van de minister van Justitie om
het instemmingsrecht van de Staten-Generaal af te schaffen - overigens een reactie op zowel
het eigen onvermogen om zich te houden aan de goedkeuringswet en als het onvermogen van
de Raad van de EU om zich te houden aan het Protocol over de rol van nationale parlementen
in de Europese Unie. Terzijde: de inhoud en het juridisch belang van dit Protocol worden niet
geanalyseerd in het proefschrift. Met name de vraag naar de reikwijdte van de daarin vervatte
verplichtingen is onduidelijk. In de praktijk heeft dit Protocol geen enkele bijdrage geleverd
aan de oplossing van de continue termijnproblemen. Het is wachten op het eerste beroep van
een lidstaat tot  nietigverklaring ex art. 230 EG wegens handelen in strijd met het protocol, om
te zien wat het Hof van Justitie van deze verplichtingen maakt. Dat de regering zou moeten
meewerken aan het instellen van zodanig beroep op verzoek van het parlement of een van de
kamers (of de gevolmachtigde minister of overzeese landen) is bij ons - in tegenstelling tot de
Bondsrepubliek - niet netjes geregeld, zodat men in Nederland van de genadige medewerking
van de regering afhankelijk is om een dergelijk beroep in te stellen. De kans op verlening van
zulke medewerking is gezien de terughoudendheid tot het handelen ten behoeve van oplossing



van verschil van inzicht met een andere staatsinstelling, wanneer de regering daarbij zelf part ij
is, is gering (zoals de Nederlandse Antillen en Aruba hebben moeten ervaren sinds de beruchte
suiker- en latere rijst-zaken).

Een van de moeilijkheden voor het effectief volgen van de Europese besluitvorming is
het commissiestelsel waarmee de Tweede Kamer werkt. De rol van de Algemene Commissie
voor Europese Zaken van de Tweede Kamer komt uit de aard der zaak in het boek ruim aan de
orde. Het commissiestelsel staat echter niet toe dat een doelmatige en daadwerkelijk
coördinerende rol wordt gegeven aan enige commissie wanneer dat betrekking heeft op zaken
die ook vallen binnen de competentie van andere commissies. Weliswaar doet de Algemene
Commissie flink haar best geen al te grote gaten te laten vallen, onder meer bij het op
donderdagmiddagen gevoerde overleg over Europese Zaken van de verschillende
vakcommissies met de bewindslieden. Bij gebrek aan enigerlei hiërarchie tussen commissies,
aan een specifieke bevoegdheid van een commissie tot het doen van aanbevelingen aan de
Kamer, en bij gebrek aan mogelijkheden tot delegatie van de Kamer aan een commissie (zoals
in andere landen), blijft het behelpen. Veel formele moeilijkheden worden voorkomen door het
Nederlandse systeem (in sommige andere EU-lidstaten taboe) om verschillende commissies
gezamenlijk te laten vergaderen en overleggen met de bewindslieden. Ondanks het ontbreken
van bevoegdheden is het een interessante ontwikkeling in het commissiestelsel van de Kamer,
dat de Algemene Commissie voor Europese Zaken in feitelijke termen toch precies die dingen
aan het doen is waarvoor formeel geen bevoegdheid bestaat: het  zelfstandig beoordelen van
zaken die niet door het plenum worden gedaan, het coördineren zonder formele bevoegdheid,
en het initiatief andere commissies te wijzen op hun taak in (specifieke) Europese
aangelegenheden. Schrijfster van de hier besproken dissertatie legt zich echter neer bij het
bestaande commissiestelsel en acht het toekennen van nadere bevoegdheden in strijd daarmee.
Doordachte voorstellen tot verbetering van het commissiestelsel ten gunste van parlementaire
invloed op de EU-besluitvorming doet ze niet. Wellicht  is dit ingegeven door de afkerigheid
van parlementariërs in hun eigen functioneren veranderingen aan te brengen, zelfs als dit per
saldo hun invloed aanzienlijk zal kunnen verhogen. Misschien is het de parlementaire afkeer
zich serieus te verdiepen in Europese aangelegenheden. Europa is voor Nederlandse
parlementariërs een bedreiging van hun taak, zo krijgt men de indruk uit de grote onwil - een
handjevol parlementsleden in zowel Tweede als Eerste Kamer niet te na gesproken - om zich
ermee te bemoeien in andere dan de meest oppervlakkige en algemene termen, wat de
kamerleden noemen “het zich beperken tot de politieke hoofdlijnen”.

Omdat schrijfster de potentie van de kamercommissies ten aanzien van de rol van het
parlement bij EU-aangelegenheden kennelijk onderschat, komt zij ook niet tot een oplossing
van de ongelukkige wijze waarop het tweekamerstelsel in Nederland functioneert in Europese
zaken. Dit functioneren is ontleend aan de wetsprocedure (die natuurlijk voor het overgrote
deel geen enkele rol speelt bij parlementaire controle van de Europese besluitvorming) en die
ertoe leidt dat de Eerste Kamer pas wat doet als de Tweede Kamer haar werk gedaan heeft,
waarbij bewindslieden - niet helemaal terecht - de indruk krijgen dat ze hun parlementaire werk
dubbel moeten doen. Dit resulteert in vertragingen die de invloed van het parlement aanzienlijk
kan reduceren. Dit probleem zou gemakkelijk verholpen kunnen worden door af te stappen
van deze ongelijktijdigheid bij de parlementaire controle op Europese besluitvorming. Daarbij
zou het helpen als  er één commissie voor Europese zaken van beide Kamers was die ten
minste een deel van het werk doet dat nu de commissie van elke kamer nog apart doet. Er
bestaan al dat soort commissies in de Staten-Generaal en juist omdat het op het niveau van
commissies blijft, is daarvoor geen wet telijke of grondwettelijke basis voor nodig. In dit
opzicht  had van het Ierse voorbeeld geleerd kunnen worden (hoewel overigens het Ierse



parlement in het volgen van Europese zaken over het algemeen wat minder succesvol is dan
het Nederlandse parlement).

Het boek is vlot geschreven, soms ook wel erg vlot. Er zijn nogal wat spellingsfouten,
wegvallende letters en woorden. Er doen zich plaatsen voor waar schrijfster zich bedient van
aan slordigheid grenzende onnauwkeurigheden. Vooral Europeesrechtelijk gaat zij nogal kort
door de bocht, maar ook staatsrechtelijk gebeurt dit van tijd tot tijd. 

Een voorbeeld van het eerste is een zin die stelt dat “de Europese Raad en de Raad van
Ministers beide gevormd worden door de nationale ministers van de lidstaten” (p. 3).
Overigens volhardt schrijfster stelselmatig (in navolging van het Reglement van Orde van de
ministerraad) in het gebruik van de onjuiste benaming “Raad van Ministers” voor “de Raad” of
zo men wil de “Raad van de Europese Unie”. Slechts zeer terloops wordt vermeld dat de Raad
niet per se bestaat uit ministers.

Een voorbeeld van het afsnijden van staatsrechtelijke bochtjes is de stelling: “Het
Nederlandse staatsrecht geeft het parlement een bevoegdheid tot het opdragen van de
Kompetenz (sic)” (p. 52). Deze stelling wordt gelanceerd in verband met artikel 92 Grondwet,
over de opdracht van bevoegdheid tot wetgeving, bestuur of rechtspraak bij of krachtens
verdrag aan internationale organisaties.  Even los van wat met “de Kompetenz” bedoeld wordt
- vooralsnog zal wel gewoon “bevoegdheid” zijn bedoeld - staan de Grondwet en de Rijkswet
goedkeuring en bekendmaking verdragen niet in de weg aan het bij verdrag opdragen van
bevoegdheden zonder parlementaire goedkeuring. Het opdragen van bevoegdheden in de zin
van artikel 92 is immers geen zelfstandige reden om een verdrag ter goedkeuring voor te
leggen aan het parlement. En het opdragen van bedoelde bevoegdheden krachtens verdrag zal
in de regel geen enkele parlementaire bemoeienis vergen - men denke aan de voor de EU
constitutie zo belangrijke comitologie-besluiten die betrekkelijk weinig aandacht hebben gehad
in het Nederlandse parlement  (terwijl nationale parlementaire aandacht vanuit het VK zelfs
hebben geleid tot wijziging van het laatste comitologie besluit). Dat de comitologie-besluiten
de macht van nationale overheden op de uitvoering van EG besluiten verstevigen en daarmee
van potentieel belang zijn voor de invloed van nationale parlementen, die immers de nationale
ambtenaren die deze commissies bevolken kunnen controleren, is in de Staten-Generaal nog
niet helemaal doorgedrongen - ook de MKZ-crisis heeft hieraan weinig veranderd.

Een ander voorbeeld is de suggestie die schrijfster wekt  dat het EG- of EU-recht
grondslag is voor de bevoegdheid van het  nationale parlement om zeggenschap uit te oefenen,
zodra het EG- of EU-Verdrag spreekt van een handelen van lidstaten “overeenkomstig hun
onderscheiden grondwettelijke bepalingen”, vooral (maar niet alleen) ten aanzien van
verdragssluiting en -wijziging. Dit betekent echter alleen dat het EG- of EU-Verdrag erkent
dat lidstaten conform hun nationale grondwetten handelen, maar zegt niets over de rol die
nationale parlementen daarbij moeten spelen, al was het maar omdat in sommige lidstaten,
zoals het Verenigd Koninkrijk,  het constitutionele recht niet voorschrijft dat een verdrag - ook
niet het EG- of EU-Verdrag - door het nationale parlement moet worden goedgekeurd; de
tweede en derde pijler van het Unieverdrag staan dientengevolge nog immer buiten de Britse
rechtsorde. En omgekeerd: bij het ontbreken van een dergelijke formule in de verdragen is
daarmee nog niet gezegd dat nationale grondwetten niet door lidstaten moeten worden
geëerbiedigd, inclusief de rol die daarin wel of niet aan een nationaal parlement wordt
toegedacht.

Kort door de bocht in zowel Europeesrechtelijk als staatsrechtelijk opzicht is de
opvat ting - ook wel door anderen gehuldigd - dat Verordeningen een voldoende basis bieden
voor zelfstandige gedelegeerde wetgeving binnen de Nederlandse rechtsorde. Hoewel
schrijfster in de context van implementatievraagstukken terecht de geldende nat ionale
constitutionele principes overeind wil houden, verwerpt zij deze opvatting niet uitdrukkelijk.



Het punt is dat de rechtstreekse toepasselijkheid van Verordeningen weliswaar allerlei
uitvoeringsregels noodzakelijk kan maken, vooral op het gebied van landbouw, maar dat de
Verordening nooit aanwijst welke nationale regelgever bevoegd is. Het gegeven dat in
landbouwzaken in Nederland vaak een van de schappen bevoegd is uitvoeringsregelingen te
treffen, terwijl in andere lidstaten dit veelal de bevoegdheid van de wetgever, regering of een
minister is, toont dit aan. Dus niet alleen omdat voor lagere regelgeving naar Nederlands recht
een wettelijke of grondwettelijke basis nodig is, kan een Verordening geen basis voor
zelfstandige lagere regelgeving opleveren. Dit  kan overigens een aparte vraag opleveren voor
wat betreft de implementatie door gebruikmaking van autonome bevoegdheden van
Nederlands lagere publiekrechtelijke lichamen. Beantwoording van deze vraag gaat  het bestek
van het boek en deze bespreking te buiten.

Er zijn verschillende punten - sommige van meer ondergeschikt belang -  waarover men
met schrijfster van mening kan verschillen. Een daarvan is de stelling dat de
instemmingsprocedure van de goedkeuringswet van de Schengenverdragen en de EU-
verdragen naar huidig constitutioneel recht een grondwettelijke basis vereist die ze nu ontbeert.
De redenering is dat de verhouding tussen regering en parlement van zo’n fundamentele
betekenis is dat deze in de Grondwet geregeld moet worden. Voor zover de huidige Grondwet
de bevoegdheden ten aanzien van het buitenlands beleid bij de regering legt, mag daar dan bij
wet niet doorheen worden gefietst door een instemmingsrecht aan het parlement toe te kennen.

Deze redenering is mijns inziens staatsrechtelijk onjuist. Er is geen constitutionele regel
die vergt dat de verhouding tussen regering en Staten-Generaal in de Grondwet moet  zijn
geregeld. Ware dit zo, dan zou de belangrijkste regel die deze verhouding betreft, de
vertrouwensregel, in de Grondwet te vinden moeten zijn. Er zijn allerlei redenen te bedenken
die opneming in de Grondwet misschien wenselijk kunnen maken, maar van een staatsrechtelijk
beginsel, laat staan een staatsrechtelijke regel, is geen sprake. Er zijn dan ook allerlei wettelijke
bepalingen die het parlement een bevoegdheid toekennen in de verhouding tot de regering
waardoor de regering iets niet  kan doen zonder de instemming van het parlement waartoe zij
zonder die wet wèl bevoegd was. Men denke aan de verschillende vormen van
“voorhangprocedures” en voorwaardelijke delegatie, waarvoor geen grondwettelijke basis is te
vinden - integendeel, artikel 89 van de Grondwet zou bij een lezing die uitgaat van de
exclusieve betekenis van de Grondwet voor het regelen van de verdeling van bevoegdheden
van regering en parlement, aan zulke vormen van parlementaire invloed in de weg staan. Nu
een dergelijke exclusivistische uitleg geen stellig recht is, is ook niet in te zien waarom een
wettelijke instemmingsprocedure een expliciete basis in de Grondwet zou moeten hebben.
Overigens verleent ook het genoemde voorstel tot invoeging van nieuwe grondwetsbepalingen
over de rol van het parlement ten aanzien van de EU de bedoelde basis  niet. De
onontkoombare conclusie is dat schrijfster zich kennelijk op het standpunt stelt dat de
instemmingsprocedure ongewenst is. Voor deze conclusie voert  zij echter geen gronden aan.

Het is jammer dat de schrijfster - zoals gezegd - geen buitenlandse literatuur of
praktijkbeschouwingen heeft verwerkt  in haar proefschrift (overigens ontbreken ook
inhoudelijke verwijzingen naar sommige bestaande Nederlandse staatsrechtelijke literatuur
over kwesties die in het boek een centrale rol spelen). Men kan denken aan het vergelijkend
onderzoek van Philippe Weber-Panariello, dat nog steeds van grote waarde is al is het niet
meer zeer recent. Zelfs een heel beperkte blik op het buitenland had ongetwijfeld tot meer
inzichten kunnen leiden. Het had tot het besef kunnen leiden dat de mate waarin zij meent dat
er voor een regeling van de verhouding tussen regering en parlement een grondwettelijke basis
moet zijn, haar op een Frans standpunt plaatst . Dat nu juist de gewenste parlementaire controle
in EU aangelegenheden  in Frankrijk een vrij ingrijpende aanpassing van het  stelsel heeft
betekend van de grondwettelijke verhouding tussen regering en parlement, had tot het inzicht



moeten leiden dat we in Nederland onder wat andere constitutionele verhoudingen leven - pace
de neiging van de regering om met een beroep op het adagium “de regering regeert, het
parlement controleert” zich los te weken van parlementaire invloed op regeringsdaden. 

Wel spreekt schrijfster meerdere malen over de “Deense toestanden” waarnaar ministers
en papegaaiende kamerleden graag verwijzen. Het meeste wat schrijfster over de “Deense
toestanden” heeft te melden, is dat Deense ministers vooraf een zeer nauw omschreven
mandaat als keurslijf meekrijgen en niets kunnen doen dat daarbuiten valt. Dit is een
aanduiding die niet overeenkomt met hoe in werkelijkheid de Deense parlementaire controle is
georganiseerd en in de praktijk werkt. De status van de Deense praktijk is niet meer dan een
paragraaf in een rapport van een parlementscommissie van 29 maart1973. Deze houdt het
volgende in: 

“De regering raadpleegt de Gemeenschappelijke Markt Commissie van de Folketing in de
belangrijkste zaken betreffende het beleid van de Europese Gemeenschappen op zodanige wijze
dat de invloed van de Folketing zowel als de onderhandelingsvrijheid worden geëerbiedigd.
Voorafgaand aan onderhandelingen in de Raad van de Europese Gemeenschappen over besluiten
met groter e draagwijdte,  legt de regering een mondeling onderhandelingsmandaat voor aan de
Gemeenschappelijke Markt Commissie. Indien er geen meerderheid tegen het mandaat is,
onderhandelt de regering op deze basis.”

De juridische status van de regel is omstreden. De meeste juristen beschouwen haar niet als
juridisch bindend doch slechts een beginsel in de parlementaire verhouding tot de regering
welker schending afhankelijk van de omstandigheden kan leiden tot vertrouwensverlies; daarbij
moet bedacht worden dat  in Denemarken minderheidsregeringen zeer vaak voorkomen.
Andere schrijvers beschouwen de regel, mede op grond van het gegeven dat zij altijd gevolgd
is, als stellig constitutioneel recht. Een voorstel om de parlementaire gedragslijn op te nemen in
de Deense goedkeuringswet van 1 juni 2001 van het Verdrag van Nice, haalde het niet. Het
enige dat in deze wet gebeurt met betrekking tot de parlementaire controle, is dat de naam van
de parlementscommissie veranderd wordt (van “marktcommissie” naar “commissie voor
Europese Zaken”) en dat het mandaat van deze commissie - inclusief de geciteerde
“mandaatsregel” - nu geformuleerd wordt in de memorie van toelichting op de
goedkeuringswet. Het vastleggen in de wet zelf, vond men het toekennen van een te hoge
status aan de regel, hetgeen te veel belemmeringen op zou werpen voor de Deense
vertegenwoordigers in de Raad! In de praktijk blijken naar ver luidt Deense
vertegenwoordigers meestal steun te vinden in de commissie voor het (eveneens naar verluidt
vaak ruim gestelde) mandaat dat zij aan de commissie plegen voor te leggen. De voorgenomen
onderhandelingsposit ie wordt slechts mondeling en in besloten overleg door een minister aan
de commissie voorgelegd. Daarna vindt er (indien nodig) een discussie plaats waaruit slechts
hoeft te blijken van het afwezig zijn van overwegend bezwaar. Na de discussie volgt een
vaststelling van de commissievoorzitter dat er geen bezwaar is, en de minister past in de
praktijk naar bevind van zaken zijn gedragslijn in de Raad aan aan in de commissie geuite
wensen. Achteraf legt de minister hiervoor verantwoording af (opnieuw in besloten
vergadering; commissies in Denemarken - en ander Scandinavische landen - vergaderen altijd
in beslotenheid zodat ze meer te horen krijgen en beter invloed kunnen uitoefenen) op een
manier als in Nederland. In elk geval beschouwt men het toekennen van een veto - zoals in
Nederland in sommige gevallen bestaat - als taboe. Dat  een minderheidsregering vooraf
probeert te voorkomen dat zij valt over een landbouwraad waarin een dubbeltje te weinig voor
het spek of een ton te weinig voor de haringvangstquota heeft bedongen, is het voorkomen van
een hoop gedoe achteraf terwijl aan het Europese besluit dan al niets of zeer weinig meer te
doen valt; om over boerenoproer maar te zwijgen. Als er tijdens een landbouwraad niets beters



inzit, is het verstandig dat men even schorst en ruggespraak houdt  met een achterban die iets
meer is dan een groepje ambtenaren die nog wat berekeningen erop loslaten. Per saldo
betekent een en ander dat de “Deense toestand” in de praktijk erg meevalt. Sterker, de Deense
minister wordt meestal minder aan banden gelegd dan in het Verenigd Koninkrijk of ten
aanzien van JBZ-zaken in Nederland het geval is. Dat Deense ministers bovendien het bestaan
van de nationale parlementaire praktijk in de Raad handig gebruiken om hun
onderhandelingsposit ie - die slechts aan de Folketing commissie bekend is - te versterken, en
niet alleen om uitstel of onderbreking van de besluitvorming te bewerkstelligen, is meer een
kwestie van diplomatieke vaardigheid dan iets anders. Het is niet op voorhand uitgesloten dat
Nederlandse vertegenwoordigers in de Raad dit spel minder beheersen dan sommige van hun
collega’s (zelfs de Fransen moeten sinds 1994 in de Raad herhaaldelijk een voorbehoud van
parlementair onderzoek maken); althans doen de Nederlandse bewindslieden het tegenover het
parlement voorkomen dat er voor een dergelijk spel geen ruimte is. Opnieuw: dit is een niet
juridische opmerking die het bestek van het boek  - dat overigens en  onvermijdelijk niet puur
juridisch is - te buiten gaat; al raakt het wel aan een belangrijk onderdeel van het boek.

Mijn slotconclusie is  kort: het  boek heeft zijn verdiensten en zijn beperkingen - zoals
geldt voor de meeste boeken.

Leonard F.M. Besselink
30 mei 2001


