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Inleiding 

Het recht op zelfbeschikking is actueler dan ooit : het Schotse volk beraadde zich in een 

referendum over mogelijke onafhankelijkheid, Catalonië deed hetzelfde maar daar stak het 

Spaans Grondwettelijk Hof een stokje voor. Dit zijn slechts twee voorbeelden uit de Europese 

Unie in 2014. Nog steeds vloeit er veel inkt over Kosovo, Zuid-Soedan werd in 2011 het 

nieuwste lid van de VN,… De voorbeelden waar een streven naar zelfbeschikking niet zonder 

slag of stoot gaan zijn legio.  

 

Om de huidige stand van zaken te kunnen begrijpen met betrekking tot het recht op 

zelfbeschikking zal het noodzakelijk zijn de geschiedenis ter zake onder de loep te nemen. 

Reeds in de ‘American Declaration of Independence’ uit 1776 kunnen sporen van dit recht 

aangetroffen worden. Vergelijkbare gedachten vindt men in de Franse Revolutie. Maar het 

echte startpunt is eerder te vinden bij de ‘Fourteen Points’ van Amerikaans president 

Woodrow Wilson na WOI. Toch komt er pas een stroomversnelling na WOII waar het VN-

Verdrag de basis vormt voor talrijke resoluties, waar deze masterproef de belangrijkste van 

zal analyseren. Tot de dag van vandaag blijft de ware toedracht van deze documenten 

uitgevaardigd door de Verenigde Naties betwist. Ook zal deze masterproef de voornaamste 

rechtspraak gelinkt aan deze in die analyse betrekken.  

 

Na een grondige analyse van de evolutie van het recht op zelfbeschikking zal gekeken worden 

naar welke verschillende dimensies het recht op zelfbeschikking beschikt. Het is te zwart-wit 

om te denken dat het hier gaat om een afscheuring van een oude staat en het oprichten van een 

nieuwe staat, ofwel helemaal niets. Het recht op zelfbeschikking kent verschillende lagen die 

met elkaar verbonden zijn. Verschillende auteurs hebben zeer uiteenlopende ideeën over wat 

die verschillende dimensies wel zouden kunnen zijn. Deze masterproef zal deze modellen 

tegenover elkaar zetten en de meest praktisch werkbare vooruitschuiven. Hoe meer gelaagd 

deze niveaus van zelfbeschikking zijn, hoe beter ze tegemoet zullen kunnen komen van 

actuele perikelen zoals in de gevallen van Schotland en Catalonië, waar het laatste deel van 

deze masterproef over zal handelen.  

 

Vervolgens wordt het recht op zelfbeschikking geplaatst binnen de huidige multi-level 

governance in Europa. De globalisering zet zich door en meer en meer macht concentreert 

zich in Brussel bij de Europese instellingen. Dit doet niet alleen de druk op de ‘soevereine 
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natiestaat’ toenemen, maar roept ook de vraag op hoe de gelijktijdige stroom van 

regionalisme hiermee verzoent dient te worden. Spanningen op dit vlak zullen vooral te 

vinden zijn bij de federale staten. Maar eerst en vooral zal onderzocht worden hoe regio’s in 

Europa met zelfbeschikkingsaspiraties op dit niveau een stok tussen de deur kunnen krijgen. 

Het Comité van de Regio’s en het fenomeen ‘paradiplomacy’ zullen in die context doorgelicht 

worden. Voorts is het natuurlijk nog maar de vraag hoe de Europese Unie en zijn lidstaten 

zouden reageren moest een regio van een lidstaat zich onafhankelijk zou verklaren. 

Ten slotte zal deze masterproef dieper ingaan op de twee bekendste en beruchtste gevallen 

van onafhankelijkheidsstreven in West-Europa. Schotland en Catalonië hebben de laatste 

jaren meermaals hun wil geuit richting een bredere vorm van zelfbeschikking, tot 

onafhankelijkheid toe. Deze case studies zullen op een kritische wijze tegen het licht 

gehouden worden. Er zal getracht worden om het voorgaande in deze masterproef praktisch 

toe te passen op beide regio’s. Wat zijn hun concrete doelstellingen en hoe vallen die te 

bereiken? Hoe past dit binnen het huidige supranationale kader dat de Europese Unie heeft 

geschapen?  

Het opzet van deze masterproef is dus hoofdzakelijk het vage en gecontesteerde begrip van 

het recht op zelfbeschikking te bekijken met een actuele en kritische bril, voornamelijk in 

functie van Schotland en Catalonië binnen het kader van de Europese Unie. Deze masterproef 

zal dan uiteindelijk proberen concluderen wat de huidige stand van zaken is van het recht op 

zelfbeschikking en wat het de Catalanen en Schotten kan bijbrengen. Daarbij zal ook 

geprobeerd worden een voorspelling naar de toekomst toe te maken in verband met het al dan 

niet voortbestaan van het recht op zelfbeschikking. Deze masterproef is in de hoofdorde 

juridisch van aard, maar internationale betrekkingen en politiek blijven gelinkt aan zulke 

gecontesteerde begrippen. Het recht op zelfbeschikking is dan ook zulk begrip.  
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DEEL 1. RECHT OP ZELFBESCHIKKING 

1.1 Historiek  

 

Zoals wel vaker bij begrippen in het internationale recht, kende het recht op zelfbeschikking 

een omvangrijke levensloop. De “Declaration of Independence of the United States of 

America” van 4 juli 1776 kan gezien worden als de start van het politieke concept 

zelfbeschikking1. De preambule van deze onafhankelijkheidsverklaring legt het zwaartepunt 

bij het volk door ze het recht toe te eigenen elke vorm van destructief bestuur om te vormen 

of omver te werpen2. Dit politieke concept wordt van de ene naar de andere revolutie getild. 

De Franse Revolutie werkte dit op het einde van de 18e eeuw verder uit door onder andere 

afstand te nemen van oorlogen met betrekking tot annexaties als basis van hun ideeën over 

volkssoevereiniteit3. In het begin van de 20e eeuw werd het terug opgerakeld in de Russische 

Revolutie4 door de communistische partij. De toepassing van zelfbeschikking werd hier dan 

wel enkel gebruikt ten voordele van het opzetten van een wereldwijd communistisch systeem, 

eerder dan de rechten van een volk te onderstrepen5.  

Het startpunt van de evolutie van het moderne recht op zelfbeschikking is echter de "Fourteen 

Points”-speech van Woodrow Wilson6 in 1918. De toenmalige Amerikaanse president hield 

deze toespraak net na WOI, in de woelige periode waar nieuwe grenzen binnen Europa 

werden getrokken na het afbrokkelen van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk en het Ottomaanse 

Rijk. Het bleef wel bij een louter politiek statement, waar nog geen juridische gevolgen aan 

kunnen vastgeknoopt worden. Toch kan de impact van deze woorden niet onderschat worden: 

“Self-determination is not a mere phrase. It is an imperative principle of action, which 

statesmen will henceforth ignore at their peril”7.  

                                                           
1 D. Thürer, T. Burri, “Self-Determination”, in R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law, Oxford, Oxford University Press, 2012 
2 D. Armitage, ‘’The Declaration of Independence : a global history’’, Cambridge, Harvard University Press, 2007, 
300p. 
3 E. Suy, “De VN-praktijk op het stuk van het zelbeschikkingsrecht der volkeren”, in J. Van Bellingen, N. 
Sybesma-Knol (eds.), Naar een nieuwe interpretatie van het recht op zelfbeschikking?, Brussel, VUB Press, 1995 
4 M. Sterio, ‘’Right to external self-determination’’, Minnesota Journal of International Law, Vol.19, 2010 
5 D. Thürer, T. Burri, “Self-Determination”, in R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law, Oxford, Oxford University Press, 2012 
6 W. Wilson, Fourteen Points, 8 januari 1918. Raadpleegbaar op: 
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp (laatst geraadpleegd 6 februari 2016). 
7 ibid. 
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Dit wil echter niet zeggen dat Wilson sprak over een concreet ‘legal principle’. Het brengt 

Epps8 er toe om deze uitspraak als ironisch te bestempelen. Het was dan ook de tijd waar de 

topkaders van de grote mogendheden de nieuwe wereldlijnen in achterkamertjes uittekenden, 

met niet de geringste vorm van een recht op zelfbeschikking voor de staten in kwestie. Dat 

bleek dan ook door het uitblijven van de opname van het recht op zelfbeschikking in 

juridische documenten van de Volkenbond9. Er was dus duidelijk nog geen draagkracht in de 

internationale politiek om aan de slag te gaan met vage en sterk ideologisch getinte begrippen 

zoals het recht op zelfbeschikking.  

Na het politieke statement van Wilson bleef het echter even stil in de doctrine rond het recht 

op zelfbeschikking. Pas in 1941 komt er een nieuwe doorbraak met het Atlantic Charter10. 

Deze verklaring over het Anglo-Amerikaanse beleid aan het begin van WOII door President 

Roosevelt en Prime Minister Churchill gaat een stap verder dan de Fourteen Points van 

Wilson. De Duitse expansiedrift in de jaren ’30 lijkt een van de hoofdredenen om terug te 

grijpen naar het recht op zelfbeschikking door deze wereldleiders11 Artikel 2 uit deze 

Declaration of Principles bepaalt dat er geen territoriale wijzigingen meer mogen gebeuren 

tenzij deze in overeenstemming zijn met de vrijelijk uitgedrukte wil van het volk12. Dit doet 

vele auteurs dan ook besluiten dat het Atlantic Charter een van de sleuteldocumenten in de 

evolutie van het zelfbeschikkingsrecht betreft13. Zij werd dan in eerste instantie overgenomen 

in een Declaration of the United Nations van 1 januari 1942, de Moscow Declaration van 

1943 en andere belangrijke documenten14. Het belang van het Atlantic Charter werd 

voornamelijk duidelijk in de Conferentie van San Fransisco van 1945 waar het een grote 

invloed had op het UN Charter15. 

 

 

                                                           
8 V. Epps, ‘’The New Dynamics of Self-Determination’’, ILSA Journal of International and Comparative Law, Vol. 
3, 1996-1997, p. 434 
9 ibid. 
10 Atlantic Charter, 14 augustus 1941, Raadpleegbaar op: http://avalon.law.yale.edu/wwii/atlantic.asp (laatst 
geraadpleegd op 8 februari 2016) 
11 R. Friedlander, ‘’Self-Determination : a Legal-Political Inquiry’’, Detroit College of Law Review, 1975, p. 87 
12 Atlantic Charter, 14 augustus 1941, Raadpleegbaar op: http://avalon.law.yale.edu/wwii/atlantic.asp (laatst 
geraadpleegd op 8 februari 2016) 
13 E. Laing, ‘’The Norm of Self-Determination, 1941-1991’’, Californian Western International Law Journal, Vol. 
22, 1992, p.235 
14 D. Thürer, T. Burri, “Self-Determination”, in R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law, Oxford, Oxford University Press, 2012 
15 H. Hannum, ‘’Rethinking Self-Determination’’, Virginia Journal of International Law, Vol.34, 1993, p. 87 

http://avalon.law.yale.edu/wwii/atlantic.asp
http://avalon.law.yale.edu/wwii/atlantic.asp
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1.2 Juridische basis binnen de Verenigde Naties 

1.2.1 UN Charter16 

De Conferentie van San Fransisco implementeerde dus het gedachtengoed uit de Fourteen 

Points en het Atlantic Charter. Het UN Charter is aldus een mijlpaal in de evolutie van het 

recht op zelfbeschikking. Desalniettemin betreft het slechts een startpunt en is er nog geen 

sprake van een bindend juridisch principe dat opgelegd kan worden. Het blijft dus ook van 

belang om het politieke principe van het juridische te onderscheiden17. Wel dient het als basis 

voor een uitgebreide VN-praktijk die verder onder de loep zal genomen worden. Het recht op 

zelfbeschikking in het UN Charter valt hier uiteen in twee luiken. 

In het eerste hoofdstuk vind men art. 1(2) terug. Dit artikel bepaalt dat vriendschappelijke 

relaties tussen staten gebaseerd moeten zijn op respect voor gelijke rechten en het recht op 

zelfbeschikking van ‘people’. Deze staten hebben dan ook de plicht om de gepaste 

maatregelen hiervoor te nemen ten einde vrede over heel de wereld te versterken. Vervolgens 

wordt er in hoofdstuk IX ook op het recht op zelfbeschikking gealludeerd. Art. 55 grijpt terug 

naar art. 1(2) waarna het bepaalt hoe de Verenigde Naties en zijn leden deze zullen promoten. 

Het tweede luik valt te vinden in hoofdstukken XI en XII. Art. 73 uit hoofdstuk XI handelt 

over het recht op zelfbeschikking met het oog op non-self-governing territories. Art. 76 doet 

dat voor hoofdstuk XII waar de koppeling met international trusteeship system wordt 

gemaakt. Beide zijn op zich niet meer relevant aangezien het zo goed als uitgedoofde 

systemen betreft. 

De vraag is hier wat de concrete gevolgen van deze artikels inhouden. Menig auteur boog zich 

reeds over deze kwestie, maar tot een eensluidend antwoord kwam het niet. Daarom wordt 

hier de meerderheidsopvatting geanalyseerd met enkele relevante, dissidente opvattingen. 

 

Uit de bewoording van art.1(2) en 55 blijkt dat ze beide het recht op zelfbeschikking kaderen 

in de vriendschappelijke relaties tussen staten. Zij vormen zodoende het eerste luik binnen het 

UN Charter. Daar deze artikelen hun oorsprong in een compromis van de Conferentie van 

                                                           
16 UN Charter, 26 juni 1945, Raadpleegbaar op : http://www.un.org/en/charter-united-nations/ (laatst 
geraadpleegd op 8 februari 2016) 
17 H. Quane, ‘’The United Nations and the Evolving Right to Self-Determination’’, International and Comparative 
Law Quarterly, Vol. 47, 1998, p.538 

http://www.un.org/en/charter-united-nations/
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San Fransisco vinden, is het recht op zelfbeschikking niet neergeschreven als een collectief 

recht maar slechts als een doel en een richtlijn voor de VN18. De weg naar het effectief 

uitoefenen van het geformuleerde principe werd aan de beoordeling van de de facto regerende 

Staten overgelaten wanneer het gekolonialiseerde Staten betrof19.  

Het probleem met beide artikelen bevindt zich ter hoogte van de notie ‘peoples’ en de 

interpretatie daarvan. Tijdens de onderhandelingen was het België die hier over een 

amendement indiende om de onduidelijkheid over de interpretatie de wereld uit te helpen, 

hetgeen verworpen werd20. België wou in dit amendement ‘peoples’ vervangen door ‘the 

essential rights and equality of the states, and of the peoples’ right of self-determination’, 

maar dit werd irrelevant bevonden aangezien Chapter II reeds handelde over de gelijkheid 

onder staten21. Desalniettemin moet de term ‘peoples’ hier niet gelezen worden als een 

individueel recht op zelfbeschikking van een volk22. 

Over de juridische waarde van het eerste luik, namelijk art. 1(2) en 55 UN Charter, bestaat 

wel een relatieve eensgezindheid. De meerderheidsopvatting is dan ook dat er een 

verschuiving plaatsvond van een louter politiek statement naar een principe in het 

internationale recht, wat op zich wel geen juridische afdwingbaarheid behelst23. 

Desalniettemin krijgt het recht op zelfbeschikking hier zijn verankering in het hiërarchisch 

hoogste document binnen het internationale recht uit die tijd, hetgeen zich later zal 

manifesteren in verdere VN resoluties en verdragen. 

Het tweede luik binnen het UN Charter betreft de koppeling van Chapter XI en XII. Het recht 

op zelfbeschikking wordt hier niet letterlijk vernoemd, er gebeurt enkel een verwijzing naar 

art.1. Deze hoofdstukken beslaan respectievelijk de ‘Non-Self-Governing Territories’ en het 

vergane International Trusteeship System. Hier wordt in tegenstelling tot art. 1(2) en 55 UN 

Charter de term ‘people’ wel geïnterpreteerd als het volk dat in deze gebieden woont24. Dit 

                                                           
18S. Oeter, “Self-Determination”, in B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations: A Commentary, Oxford,  
Oxford university press, 1993, p.319 
19 ibid. 
20 A. Cristescu,  “The Right to Self-determination. Historical and Current Development on the Basis of United  
Nations Instruments’’, UN DOC. E/CN.4/Sub.2/404/Rev.1, 1981, Par 17-18 
21 H. Quane, ‘’The United Nations and the Evolving Right to Self-Determination’’, International and Comparative 
Law Quarterly, Vol. 47, 1998, p.542 
22 R. Higgins, “Problems and Process: International Law and How We Use It’’, Clarendon Press, 1995, 274p. 
23 D. Doehring, “Self-Determination”, in B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations: A Commentary, 
Oxford, Oxford university press, 1993, p.58 
24 H. Quane, ‘’The United Nations and the Evolving Right to Self-Determination’’, International and Comparative 
Law Quarterly, Vol. 47, 1998, p.540 
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doet de meerderheid van de auteurs dan ook besluiten dat aangaande art. 73 en 76 UN Charter 

weldegelijk juridische verplichtingen verbonden zijn25. Aangezien beide systemen vandaag de 

dag geen actief bestaan meer hebben, zal er verder niet op worden ingegaan. 

Men mag ook niet vergeten dat anno 1945 het recht op zelfbeschikking voornamelijk sloeg op 

zelfbestuur en in geen geval op secessie in eender welke vorm26. Hoewel het bij een principe 

zonder uitvoeringsmodaliteiten bleef, toch is de verschuiving van een louter politiek idee naar 

een juridisch beginsel niet te onderschatten27.   

 

Er zijn dan wel geen dwingende juridische verplichtingen verbonden aan het principe in 

hoofde van de lidstaten, toch gaat er een grote morele waarde vanuit deze bepalingen en het 

UN Charter in het algemeen28. Met het UN Charter kende het recht op zelfbeschikking de 

start van een rijke geschiedenis aan documenten uitgebracht in de schoot van de Verenigde 

Naties. De praktijkgevallen bleven dan ook niet uit en worden hier later besproken onder de 

paragraaf “Rechtspraak”29.  

1.2.2 Resolutie 1514 (XV)30 

Deze resolutie werd op 14 december 1960 door de Algemene Vergadering van de VN 

gestemd. Men zag de kolonisatie op zijn einde lopen, er was een onomkeerbare periode van 

bevrijding in gang gezet. Met het idee dat iedereen een onvervreemdbaar recht op vrijheid 

heeft in het achterhoofd, geldt deze resolutie als een vervolg op het UN Charter op vlak van 

het recht op zelfbeschikking.   

De titel van deze resolutie zegt op zich al veel wat het toepassingsgebied betreft: 

“Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples”. Reeds 

snel na het tekenen van het UN Charter bleek het zelfbeschikkingsidee aan populariteit te 

winnen op het internationale forum. De stijgende tendens werd niet in het minst in de hand 

                                                           
25 D. Thürer, T. Burri, “Self-Determination”, in R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law, Oxford, Oxford University Press, 2012 
26 E. Suy, “De VN-praktijk op het stuk van het zelbeschikkingsrecht der volkeren”, in J. Van Bellingen, N. 
Sybesma-Knol (eds.), Naar een nieuwe interpretatie van het recht op zelfbeschikking?, Brussel, VUB Press, 1995, 
p.262 
27 ibid. 
28 H. Quane, ‘’The United Nations and the Evolving Right to Self-Determination’’, International and Comparative 
Law Quarterly, Vol. 47, 1998, p.540 
29 Zie “1.3.2 Rechtspraak”, vanaf p. 17 
30 Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, Adopted by General 
Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960, Raadpleegbaar op: 
http://www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml (laatst geraadpleegd op 9 februari 2016) 

http://www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml
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gewerkt door het toenemen van Aziatische en Afrikaanse leden bij de Verenigde Naties31. 

Zoals de titel doet vermoeden, worden alle vormen van kolonisatie sterk veroordeeld in deze 

‘Dekolonisatieverklaring’32. Art. 2 is zelfs ongemeen duidelijk, wat nooit eerder het geval was 

in zulke gevoelige materie. “All peoples have the right to self-determination; by virtue of that 

right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and 

cultural development”33. De sterke bewoording werd dan ook onderschreven door 89 

voorstanders, geen enkele tegenstander en 9 onthoudingen34. Het verrast allerminst dat deze 

onthoudingen gemaakt werden door de koloniale machten35 van die tijd.  

Een letterlijke lezing leert al veel over welke weg werd ingeslagen met betrekking tot het 

zelfbeschikkingsrecht. Waar het UN Charter nog twijfel liet bestaan omtrent de notie 

‘people’36, stelt art. 2 het recht op zelfbeschikking expliciet open naar ‘all people’. Deze 

universele openstelling van het recht op zelfbeschikking lijkt dan weer de facto enkel 

betrekking te hebben op gekolonialiseerde volkeren37, zoals de titel van de resolutie onder 

andere aantoont. Anderen zien hier de term ‘all people’ dan weer enkel samenvallen met pre-

koloniale entiteiten38 . Dit doet sommige auteurs stellen dat het recht op zelfbeschikking hier 

de gedaante aanneemt van een collectief recht ten aanzien van alle volkeren die nog steeds 

gebukt gaan onder een koloniaal bestuur39. Het doel van de resolutie is alleszins duidelijk: het 

verlenen van zelfbeschikking aan gekolonialiseerde gebieden.  

Ook werden de eerdere excuses van kolonisators van tafel geveegd. Art. 3 bepaalt namelijk: 

“Inadequacy of political, economic, social or educational preparedness should never serve as 

a pretext for delaying independence”40. Het argument dat een kolonie nog niet geschikt is om 

                                                           
31 R. Higgins, “Problems and Process: International Law and How We Use It’’, Clarendon Press, 1995, 274p. 
32 M. Mazower, ‘’No Enchanted Place : the End of Empire and the Ideological Origins of the United Nations’’, 
Princeton University Press, 2009, p. 149 
33 Resolutie Algemene vergadering 1514 (XV),  14 december 1960 
34 E. Suy, “De VN-praktijk op het stuk van het zelbeschikkingsrecht der volkeren”, in J. Van Bellingen, N. 
Sybesma-Knol (eds.), Naar een nieuwe interpretatie van het recht op zelfbeschikking?, Brussel, VUB Press, 1995, 
p. 264 
35 Australië, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. De 
Dominicaanse Republiek onthield zich als enige zonder zelf kolonies te hebben. 
36 R. Higgins, “Problems and Process: International Law and How We Use It’’, Clarendon Press, 1995, 274p 
37 E. Suy, “De VN-praktijk op het stuk van het zelbeschikkingsrecht der volkeren”, in J. Van Bellingen, N. 
Sybesma-Knol (eds.), Naar een nieuwe interpretatie van het recht op zelfbeschikking?, Brussel, VUB Press, 1995, 
p. 265 
38 H. Quane, ‘’The United Nations and the Evolving Right to Self-Determination’’, International and Comparative 
Law Quarterly, Vol. 47, 1998, p.552 
39 39S. Oeter, “Self-Determination”, in B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations: A Commentary, 
Oxford,  Oxford university press, 1993, p. 320 
40 Resolutie Algemene vergadering 1514 (XV),  14 december 1960 
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zelfstandigheid te claimen wordt dus tegengegaan door de resolutie. Deze bepaling dient 

versterkend gekoppeld te worden aan art. 5. Hier stelde men dat er onmiddellijk stappen 

dienden genomen te worden om alle macht over te dragen aan de volkeren die leefden in alle 

soorten gebieden die nog niet het volledige zelfbestuur genoten. Dit moest dan ook gebeuren 

op de manier zoals deze veruitwendigd werd in de vrije wil van het volk, zonder een 

discriminatoir onderscheid te maken. Samen leggen artt. 3 en 5 dus een grote druk op de 

koloniale grootmachten. 

De vraag is nog hoe Resolutie 1514 de manier waarop deze entiteiten aan zelfbeschikking 

dienen te doen omschrijft. Art. 6 is ter zake duidelijk: “Any attempt aimed at the partial or 

total disruption of the national unity and the territorial integrity of a country is incompatible 

with the purposes and principles of the Charter of the United Nations”. De Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties keurde secessie dus ten strengste af in deze gevallen41. 

Met andere woorden zal er toepassing moeten gemaakt worden van de ‘uti possidetis’-regel, 

de onafhankelijkheid zal moeten gebeuren binnen de bestaande koloniale grenzen42. Hoewel 

dit misschien zorgde voor een haalbare oplossing, toch kan deze ‘uti possidetis’-regel als een 

oorzaak van etnische conflicten in sommige gebieden gezien worden. De gekoloniseerde 

entiteiten hebben echter geen verplichting tot het vormen van een onafhankelijke staat. Er 

bestaat nog steeds de mogelijkheid om zich te integreren in een staat of zich in een vrije 

associatie te houden met de koloniserende staat43.  De wil van het desbetreffende volk staat 

centraal44. 

Tot slot kan geconcludeerd worden dat Resolutie 1514 als eerste kolonisatie als een schending 

van fundamentele rechten omschreef45. De basis van de dekolonisatie-operatie van de 

Verenigde Naties werd bij deze gelegd46 en ‘Special Committees’ werden opgericht om de 

situatie te monitoren47. Het is dan ook niet voor niets dat al in 1960 17 Afrikaanse landen, 

waaronder Congo, voor de onafhankelijkheid kozen op basis van deze mijlpaal-resolutie. 

                                                           
41 M. Shaw, “International Law”, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 253 
42 E. Suy, “De VN-praktijk op het stuk van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren”, in J. Van Bellingen, N. 
Sybesma-Knol (eds.), Naar een nieuwe interpretatie van het recht op zelfbeschikking?, Brussel, VUB Press, 1995, 
p.266 
43 R. Higgins, “Problems and Process: International Law and How We Use It’’, Clarendon Press, 1995, 274p. 
44 A. Rigo Sureda, “The evolution of the right of self-determination: a study of the United Nations practice”, 
Leiden, Sijthoff, 1973, 397p. 
45 S. Oeter, “Self-Determination”, in B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations: A Commentary, Oxford,  
Oxford university press, 1993, p.320 
46 D. Thürer, T. Burri, “Self-Determination”, in R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law, Oxford, Oxford University Press, 2012 
47 M. Shaw, “International Law”, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 253 
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Waar sommige auteurs het hebben over een constitutionalisering van een bindende 

interpretatie van het UN Charter48, houden anderen een mildere opvatting aan. Zij zien de 

Resolutie als niet-bindend op het moment dat ze werd aangenomen49. Alleszins bleek 

Resolutie 1514 (XV) als eerste zijn praktische nut te bewijzen, een uitgebreide VN-praktijk 

inzake onafhankelijkheidsstreven kende zijn juridische basis in deze resolutie. Dit alles 

mondde in 1971 uit in het erkennen van een nieuwe internationale gewoonterechtelijke regel50 

als gevolg van de Namibia case51. 

1.2.3 UN Human Rights Covenants52 

Deze verdragen werden getekend kort na Resolutie 1514. Er wordt bijgevolg niet enkel over 

het recht op zelfbeschikking gesproken, maar voornamelijk over andere mensenrechten in het 

algemeen. Binnen de VN is de Human Rights Committee bevoegd om de naleving van deze 

verdragen te monitoren en indien nodig aanbevelingen te doen.  

Zoals aangetoond was er nog steeds geen eensgezindheid over de juridische status van het 

recht op zelfbeschikking, maar daar brachten de twee UN Human Rights Covenants 

verandering in. Op 19 december 1966 werden twee verdragen getekend: de International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights en de International Covenant on Civil and 

Political Rights. Beter bekend als respectievelijk het ECOSOC-verdrag en het BUPRO-

verdrag. Deze traden echter pas op respectievelijk 3 januari en 23 maart 1976 in werking 

waardoor er in de tussenperiode enkel een moreel gezag van uit ging. 

Het gemeenschappelijk eerste artikel van deze verdragen heeft betrekking op het recht op 

zelfbeschikking, dit door toedoen van de USSR die er op aan drong om het op te nemen in de 

nieuwe mensenrechtenverdragen53. Paragraaf 1 draagt uit dat iedereen beschikt over het recht 

op zelfbeschikking. Middels dit recht kunnen ze vrij hun politieke status bepalen en hun 

                                                           
48 O. Asamoah, ‘’The Legal Significance of the Declarations of the General Assembly of the United Nations’’, The 
Hague, 1966, p.177 
49 H. Quane, ‘’The United Nations and the Evolving Right to Self-Determination’’, International and Comparative 
Law Quarterly, Vol. 47, 1998, p.551 
50 Ibid. p. 554 
51 ICJ,  Legal Consequences for States of the Continued Presence of South-Africa in Namibia  notwithstanding  
Security Council Resolution, Advisory Opinion, 21 juni 1971, http://www.icj-cij.org/ 
52 International Covenant on Civil and Political Rights of 19 december 1966, Raadpleegbaar op: 
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx (laatst geraadpleegd op: 11 februari 2016) en 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 19 december 1966, Raadpleegbaar op: 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx (laatst geraadpleegd op 11 februari 2016) 
53 S. Oeter, “Self-Determination”, in B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations: A Commentary, Oxford,  
Oxford university press, 1993, p. 322 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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economische, sociale en culturele ontwikkeling nastreven. Dat politiek statuut slaat volgens 

Suy op zowel de interne organisatie van een Staat alsook op het externe aspect zoals het 

territorium van de Staat54.  

 Paragraaf 2 behelst dan weer eerder het vrije beschikken van de natuurlijke rijkdommen 

binnen het land. Dit recht komt dan ook toe aan alle de desbetreffende volkeren zonder in de 

greep te moeten leven van internationale overeenkomsten. Ze kunnen zodoende in geen geval 

ontnomen worden van deze natuurlijke rijkdommen.  

De derde paragraaf tot slot verwijst rechtstreeks naar de ingezette dekolonisatie. Deze 

verplicht staten die partij zijn bij dit verdrag om het recht op zelfbeschikking als zodanig ook 

te promoten en te respecteren, dit alles in lijn met de bepalingen die eerder werden gesteld in 

het UN Charter. 

Hoewel art.1(1) qua bewoording niet veel toevoegt aan eerdere definities en zodoende de 

draagwijdte ongemoeid laat, neemt men toch aan dat het nogmaals een bevestiging van de 

universaliteit van het principe betreft55. Die universaliteit ligt niet enkel in de letterlijke tekst, 

maar vooral ook in de opname binnen een codificatie van mensenrechten. Het is dan voor 

Quane ook onmogelijk om het recht op zelfbeschikking niet universeel te interpreteren in 

beide verdragen, aangezien het recht op zelfbeschikking hier gezien wordt als een essentiële 

voorwaarde om te kunnen spreken van het bestaan van individuele mensenrechten56. Dit blijkt 

uit de voorbereidende werken ook de bedoeling te zijn geweest van de samenstellers57.  

Het recht op zelfbeschikking wordt dus door toedoen van deze codificatie een volwaardig 

fundamenteel mensenrecht, hetgeen nog niet het geval was in het UN Charter58. Dit doet 

enigszins verrassend aan aangezien de meeste gecodificeerde rechten individueel van aard 

zijn en het recht op zelfbeschikking in hoofdzaak collectief van aard is59. De effectieve 

                                                           
54 E. Suy, “De VN-praktijk op het stuk van het zelbeschikkingsrecht der volkeren”, in J. Van Bellingen, N. 
Sybesma-Knol (eds.), Naar een nieuwe interpretatie van het recht op zelfbeschikking?, Brussel, VUB Press, 1995, 
p.262 
 
55 H. Hannum, ‘’Rethinking Self-Determination’’, Virginia Journal of International Law, Vol.34, 1993, p. 18-19 
56 H. Quane, ‘’The United Nations and the Evolving Right to Self-Determination’’, International and Comparative 
Law Quarterly, Vol. 47, 1998, p. 541 
57 M. Bossuyt, ‘’ Guide to the "travaux Préparatoires" of the International Covenant on Civil and Political 
Rights’’, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, 851 p.  
58 D. Thürer, T. Burri, “Self-Determination”, in R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law, Oxford, Oxford University Press, 2012 
59 S. Oeter, “Self-Determination”, in B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations: A Commentary, Oxford,  
Oxford university press, 1993, p. 324 
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begunstigden van het recht op zelfbeschikking kunnen dus al niet meer de Staten zelf zijn, 

maar wie dan wel precies binnen het doelpubliek valt blijft open voor discussie binnen 

rechtspraak en rechtsleer. Het lijkt wel enigszins duidelijk dat groepen binnen onafhankelijke 

staten zich zouden kunnen beroepen op het gemeenschappelijke eerste artikel60. 

Vaagheid met betrekking tot het recht op zelfbeschikking blijft een struikelblok voor de 

concrete toepassing. Wel is duidelijk dat er nergens gewag wordt gemaakt van een eenzijdig 

recht om zich af te scheuren, het zogenaamde right to secede blijft dus onbestaande61. Ook 

werd het recht op zelfbeschikking voor het eerst ontkoppelt van het dekolonisatie proces62. 

Dekolonisatie is vanaf dan slechts een specifieke emanatie van het algemene recht op 

zelfbeschikking63. Het is dan ook volgens Shaw dat het recht op zelfbeschikking met de 

codificatie in de verdragen van 1966 een autoritatieve interpretatie krijgt van het UN Charter, 

hetgeen het recht op zelfbeschikking als fundamenteel recht enkel maar ten goede komt, ook 

buiten de dekolonisatie64.  

Beide verdragen zijn maar in werking getreden 10 jaar na hun aanname, hetgeen doet 

vermoeden dat er nog steeds een zekere controverse bestond. Dit blijkt dan ook uit de 

opvatting van het merendeel van de landen dat zelfbeschikking toch nog steeds enkel binnen 

de koloniale context te zien viel. Daarom kende het geen grote praktische toepassing maar 

kent vooral zijn belang als erkenning van het recht als deel van de mensenrechten. 

Kaczorowska is dan weer pragmatischer door te stellen dat het recht op zelfbeschikking hier 

nog steeds gemarginaliseerd werd ten voordele van het principe op territoriale integriteit65.   

1.2.4 Resolutie 2625 (XXV)66 

Na de aanname, maar voor de inwerkingtreding, van de twee mensenrechtenverdragen uit 

1966 werd de Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations 

and Co-operation among States unaniem goedgekeurd binnen de Algemene Vergadering van 

                                                           
60 H. Quane, ‘’The United Nations and the Evolving Right to Self-Determination’’, International and Comparative 
Law Quarterly, Vol. 47, 1998, p. 541 
61 N. Berman, ‘’Sovereignty in Abeyance: Self-Determination and International Law’’, Winsconsin International 
Law Journal, Vol.7, 1988-89, p. 85 
62 A. Kaczorowska, ‘’Public International Law’’, New York, Routledge, 2015, 834 p. 
63 S. Oeter, “Self-Determination”, in B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations: A Commentary, Oxford,  
Oxford university press, 1993, p. 324 
64 M. Shaw, “International Law”, Cambridge, Cambridge University Press, 2003,  p. 253 
65 A. Kaczorowska, ‘’Public International Law’’, New York, Routledge, 2015, 834 p. 
66 Resolution 2625 (XXV), Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-
operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, Raadpleegbaar op: 
http://www.un-documents.net/a25r2625.htm (laatst geraadpleegd op 15 februari 2016) 

http://www.un-documents.net/a25r2625.htm
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de Verenigde Naties op 24 oktober 1970. Die unanimiteit toont aan dat de resolutie een 

duidelijke weergave is van de toen vigerende opvattingen omtrent het recht op 

zelfbeschikking67. Ze kan dus gezien worden als een reflectie van een internationale gewoonte 

en een statenpraktijk68. Als gevolg daarvan meten sommige auteurs69 bepalingen in de 

Declaration zelfs de waarde van jus cogens aan. Dit verdrag heeft dus in tegenstelling tot de 

Covenants het recht op zelfbeschikking wel op de voorgrond staan. 

Niet dat de Friendly Relations Declaration op zich veel wijzigt aan eerdere verklaringen. Het 

vijfde principe verklaart dat in het licht van het recht op zelfbeschikking zoals beschreven in 

het UN Charter, alle volkeren het recht hebben om zonder enige tussenkomst te beslissen over 

hun politieke status en economische ontwikkeling. Om dit daadwerkelijk te bekomen is elke 

Staat ook gebonden om dit recht te respecteren en te intepreteren in de lijn van het UN 

Charter. De banden met de dekolonisatie worden ook nog niet doorgeknipt: “To bring a 

speedy end to colonialism, having due regard to the freely expressed will of the peoples 

concerned”. Net zoals bij de UN Human Rights Covenants van 1966 wordt er nadruk gelegd 

op de territoriale integriteit, waardoor de bovenstaande argumentatie van Kaczorowska kan 

doorgetrokken worden70. 

Een van de grootste verdiensten is de aanwijzingen binnen de bepalingen over wie dan nu 

eigenlijk de drager van het recht op zelfbeschikking is en welke de correcte interpretatie is 

van ‘the people’71. In vorige resoluties en documenten met betrekking tot zelfbeschikking was 

deze term uiterst vaag, waar de mist nu stilaan begint op te trekken.  

De 1970 Declaration is hoegenaamd geen eindpunt in hoog aangeschreven bronnen in het 

internationale recht. Het is wel een vertrekpunt voor een wijdverspreide statenpraktijk en 

talloze cases en diende als basis voor andere documenten die niet in de schoot van de 

Verenigde Naties werden ontwikkeld. Het zorgde eveneens voor een verbreding van de 

theoretische discussies inzake de verschillende mogelijkheden in het spectrum van 

                                                           
67 W. Werner, ‘’Self Determination and Civil War’’, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 6, 2001, p. 171-190 
68 J. Castellino, “International Law and Self-Determination”, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 2000, p. 35 
69 P. Thornberry, “ The Friendly Relations Declaration”, in Lowe, V. & Warbrick, C. (eds.), “The United Nations 
and Principles of International Law: Essays in memory of Professor Michael Akehurst”, New York, Routledge, 
1994, p. 181 
70 A. Kaczorowska, ‘’Public International Law’’, New York, Routledge, 2015, 834 p. 
71 J. Castellino, “International Law and Self-Determination”, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 2000, p. 38 
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zelfbeschikking72, namelijk het interne aspect, associaties met staten,… Deze zullen dan ook 

verder in deze masterproef besproken worden73.  

1.2.5 Besluit 

Het recht op zelfbeschikking maakte een hele evolutie door. Tot en met het UN Charter uit 

1945 bleef het rondwaren in politieke statements en filosofische traktaten zonder enige 

erkenning in de juridische wereld. Deze stap werd gezet in het UN Charter, naar een principe 

binnen het internationaal recht dat evenwel niet juridisch afdwingbaar was. Desondanks had 

het een zeer grote morele waarde.  

Vijftien jaar later leek het tijdperk van de kolonisatie te passeren. Resolutie 1514 uit 1960 is 

hier een duidelijk instrument toe, veel Afrikaanse landen worden reeds in dat jaar 

onafhankelijk. De koloniale machten waren ook verplicht om zelf stappen te nemen om de 

macht terug over te dragen aan de kolonies zelf en konden zich niet meer beroepen op excuses 

dat de kolonie in kwestie nog niet matuur genoeg zou zijn om dergelijke zelfstandigheid te 

dragen. Het centraal regelen van de dekolonisatie via een verdrag moest een min of meer 

uniforme toepassing bewerkstelligen, dit om stabiliteit in de desbetreffende regio’s te 

brengen. 

De Covenants treden misschien pas in werking tien jaar na het tekenen in 1966, toch hebben 

ze nog enige betekenis gehad voor het recht op zelfbeschikking. Door het opnemen van dit 

eerder collectieve recht in een voornamelijk mensenrechtenverdrag kreeg het recht op 

zelfbeschikking ook de status van een mensenrecht. 

De Friendly Relations Declaration uit 1970 is qua VN-documenten misschien wel een 

eindpunt, in de rechtspraak en rechtsleer is het vaak het vertrekpunt waaruit alle mogelijke 

toepassingen van het recht op zelfbeschikking afgeleid proberen te worden. Deze meest 

recente interpretatie van de Verenigde Naties met betrekking tot het recht op zelfbeschikking 

is dan ook een die meer duidelijkheid aan de dag brengt. 

Voorts zal hier gekeken worden naar andere bronnen die niet binnen de schoot van de VN 

werden uitgewerkt. Deze kunnen evenzeer een grote rol spelen in de ontwikkeling van dit 

recht.  

                                                           
72 J. Castellino, “International Law and Self-Determination”, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 2000, p. 43 
73 Zie “1.4 Het recht op zelfbeschikking in de rechtsleer”, vanaf p. 20 
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1.3 Diverse bronnen recht op zelfbeschikking 

Het is niet de bedoeling van deze masterproef om ettelijke verdragen of rechtszaken grondig 

te analyseren. Er wordt een selectie gemaakt van de belangrijkste documenten om een bondig 

overzicht te geven van de verdere evolutie van het recht op zelfbeschikking binnen de 

rechtspraak en andere internationale organisaties dan de Verenigde Naties.  

1.3.1 Verdragen binnen andere internationale organisaties 

1.3.1.1 Helsinki Final Act 

De Helsinki Final Act74 bestaat uit een verzameling principes waarover de OSCE het in 1975 

eens raakte. Deze Organization for Security and Co-operation in Europe brengt zo goed als 

alle Europese landen, de voormalige Soviet-republieken in Centraal-Azië, Canada en de 

Verenigde Staten samen als een soort multilaterale denktank. De Final Act bestaat uit een 

verzameling principes waaronder het recht van zelfbeschikking. Deze kan gezien worden als 

een verdere en meer praktisch gerichte uitwerking van de Friendly Relations Declaration uit 

197075. 

Het recht op zelfbeschikking wordt behandeld in Principle VIII en is enigszins 

vooruitstrevender dan de 1970 Declaration76. Deze bepaalt dat ‘all people’ altijd het recht 

hebben om in volle vrijheid hun interne en externe politieke status te bepalen en dit zonder 

tussenkomst, evenwel als hun politieke, economische, sociale en culturele ontwikkeling na te 

streven. Dat het hier effectief ‘all people’ betreft wordt ontkracht in de voorbereidende 

werkzaamheden, minderheden worden uitgesloten van het toepassingsgebied aangezien 

sommige lidstaten vreesden voor spanningen binnen hun gebied met inlandse minderheden 77.  

Anderzijds verruimt de Final Act de toepassing van het recht op zelfbeschikking door deze te 

ontkoppelen van de dekolonisatie, aangezien er geen zout-water kolonies meer voorkwamen 

in Europa op dat moment78. 

                                                           
74 Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe,  OSCE, 1 augustus 1975, Raadpleegbaar 
op: http://www.osce.org/mc/39501?download=true (laatst geraadpleegd op 17 februari 2016)  
75 J. Summers, ‘’Peoples and International Law : How Nationalism and Self-Determination Shape a 
Contemporary Law of Nations’’, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 234 
76 H. Hazewinkel, “Self-determination, Territorial Integrity and the OSCE”, Helsinki Monitor: Security and Human 
Rights, 2007, p. 290 
77 S. Smis, ‘’A Western Approach to the International Law of Self-Determination Theory and Practice’’, onuitg. 
doctoraatsthesis Vrije Universiteit Brussel, 2000 – 2001, p. 164 
78 P. Kooijmans, Zelfbeschikkingsrecht: Naar een nieuwe interpretatie?, in J. Van Bellingen, N. Sybesma-Knol  
(eds.), Naar een nieuwe interpretatie van het recht op zelfbeschikking?, Brussel, VUB Press, 1995, p. 158 

http://www.osce.org/mc/39501?download=true
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Meer dan voorgaande verklaringen of verdragen is de Final Act een document dat erg 

gerelateerd is met de principes democratie, mensenrechten en fundamentele vrijheden79. Ook 

werden bepalingen herhaald uit de reeds gekristalliseerde case law, wat wijst op het meer 

praktisch gerichte uitgangspunt80. De implementatie van deze bepalingen plus het brede 

draagvlak en een draagwijdte die verder reikt dan enkel en alleen het recht op 

zelfbeschikking, doet besluiten dat dit document als een begin van bewijs voor een 

statenpraktijk kan gezien worden81. Verklaringen van de Organization for Security and Co-

operation in Europe kunnen bindend zijn, maar in dit geval besliste men om het niet over te 

maken aan de Verenigde Naties ter registratie onder art. 102 UN Charter82. De Helsinki Final 

Act is dus een sui generis verklaring met een hoge morele waarde, maar is niet juridisch 

bindend.  

1.3.1.2 The Paris Charter83 

In navolging van de Helsinki Final Act kwam er een nieuw document uit de schoot van de 

Organization for Security and Co-operation in Europe in 1990. In de tussentijd van vijftien 

jaar veranderde de (geo-)politieke situatie volledig. Van de nasleep van de dekolonisatie tot 

de Koude Oorlog die uitdovende was. De Berlijnse Muur viel en zorgde voor een bevrijding 

van vele Oost-Europese staten die gebukt gingen onder de invloed van de gevallen Soviet-

Unie.  

Het gedachtengoed met betrekking tot het recht op zelfbeschikking kende ook een merkbare 

verschuiving in focus. Waar de Helsinki Final Act nog vooruitstrevend van aard was neemt de 

Paris Charter gas terug: de universele dimensie, de basis voor vriendschappelijke relaties 

tussen Staten en de verduidelijking omtrent interne en externe aspecten werden uit de tekst 

geschrapt84. De verschuiving van een duidelijker afgelijnd recht op zelfbeschikking naar meer 

                                                           
79 P. Kooijmans, Zelfbeschikkingsrecht: Naar een nieuwe interpretatie?, in J. Van Bellingen, N. Sybesma-Knol  
(eds.), Naar een nieuwe interpretatie van het recht op zelfbeschikking?, Brussel, VUB Press, 1995, p. 158 
80 J. Summers, ‘’Peoples and International Law : How Nationalism and Self-Determination Shape a 
Contemporary Law of Nations’’, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 234 
81 S. Smis, ‘’ A Western Approach to the International Law of Self-Determination Theory and Practice’’, onuitg. 
doctoraatsthesis Vrije Universiteit Brussel, 2000 – 2001, p. 165 
82 ibid. 
83 Charter of Paris for a New Europe, Paris, 19-21 november 1990, Geraadpleegd op: 
http://www.osce.org/mc/39516?download=true (laatst geraadpleegd op 17 februari 2016) 
84 J. Summers, ‘’Peoples and International Law : How Nationalism and Self-Determination Shape a 
Contemporary Law of Nations’’, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 239 
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nadruk op de territoriale integriteit valt dan ook in de politieke instabiele periode te plaatsen: 

het recht op zelfbeschikking kan bevrijdend werken maar ook destabiliserend85.   

1.3.2 Rechtspraak 

Na het analyseren van de belangrijkste verdragen, resoluties en andere documenten met 

betrekking tot het recht op zelfbeschikking volgt hier een bondige uiteenzetting van de 

praktische uitwerking van het recht op zelfbeschikking en wat in de praktijk werd 

aangevangen met voorgaande documenten. Het is niet de bedoeling al te zeer in de diepte te 

gaan, wel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste rechtspraak die ter zake nog 

steeds actueel aandoet. 

1.3.2.1 Åland Islands86 

Een van de eerste betwistingen binnen het recht op zelfbeschikking vond plaats op een 

eilandengroep van ongeveer 6500 eilanden tussen Finland en Zweden. Na de 

onafhankelijkheid van Finland in 1917 brak de discussie omtrent de Åland los. De 

eilandengroep bestond volledig uit etnische Zweden en had daarom ook de wens geuit om 

zich te verenigen met Zweden87. In 1920 moest de Volkenbond in deze zaak tussen komen, 

slechts drie jaar nadat Finland zich had losgemaakt van Rusland. 

Het recht om zich af te scheuren van Finland werd verworpen door de Commissie van 

Juristen. Zij bepaalden dat het positieve internationaal recht geen recht erkent voor nationale 

groeperingen om zich af te scheuren van de Staat waar zij zich in begeven door het eenvoudig 

uiten van die wens en het evenmin zulke claims tot afscheiding erkent van andere Staten88. 

Een afscheiding zou er ook voor zorgen dat het zelfbeschikkingsrecht van de Finnen ten 

opzichte van Rusland zou ondermijnd worden, aangezien ze dan geen duidelijke omlijnd volk 

zouden zijn89. Enkel als Finland hun culturele autonomie zou ontkennen, zou dit een recht om 

zich af te scheuren kunnen uitlokken90.  

                                                           
85 J. Summers, ‘’Peoples and International Law : How Nationalism and Self-Determination Shape a 
Contemporary Law of Nations’’, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 239 
86 The question of the Aaland Islands: report of the commission of jurists, League of Nations 
87 M. Sterio, ‘’On the Right of Self-Determination: Selfistans, Secession and the Great Powers’ Rule’’, Minnesota 
Journal of International Law, Vol. 19, 2010, p. 143 
88 V. Epps, ‘’The New Dynamics of Self-Determination’’, ILSA Journal of International and Comparative Law, p.43 
89 J. Klabbers, ‘’ The Right to be Taken Seriously: Self Determination in International Law’’, Human Rights 
Quarterly, Vol. 28, 2006, p. 190 
90 M. Sterio, ‘’On the Right of Self-Determination: Selfistans, Secession and the Great Powers’ Rule’’, Minnesota 
Journal of International Law, Vol. 19, 2010, p. 143 
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Sommige auteurs lezen hier ook een aanzet tot een recht op remedial secession91, hetgeen 

later nog uitgebreid behandeld wordt in deze masterproef92. Zelfbeschikking was hier dus 

duidelijk nog slechts een politiek beginsel zonder juridisch afdwingbare implicaties93. 

Vandaag de dag zijn de Åland eilanden nog steeds deel van Finland, maar met een uitgebreide 

autonomie die grondwettelijk werd vastgelegd. 

1.3.2.2 Namibië94 en Westelijke Sahara95 

Eigenlijk was het recht op zelfbeschikking slechts een bijzaak in de casus met betrekking tot 

Namibië uit 1971. Het dispuut betrof de onrechtmatige annexatie van Namibië door Zuid-

Afrika tegen een VN resolutie in, waarna besloten werd dat er een duty of non-recognition 

bestond96. Interessanter is hoe het Hof het recht op zelfbeschikking invulde. Hoewel Namibië 

pas in 1990 zelf onafhankelijk werd97, besluit het Hof dat dekolonisatie ingevuld kan worden 

in termen van het recht op zelfbeschikking98. Voor het eerst spreekt het Hof zich uit in het 

voordeel van het bestaan van het recht op zelfbeschikking in het positief internationaal recht 

voor koloniale volkeren99.  

In 1975 spreekt datzelfde International Court of Justice zich uit over de Westelijke Sahara. 

Tot die tijd was dit gebied onder controle van Spanje als kolonie, ook al drongen de 

Verenigde Naties al tijden aan om een referendum te organiseren over zelfbeschikking voor 

de non-self governing territory. De bedoeling was om in 1975 een referendum te houden, 

maar dit werd uitgesteld in afwachting van de advisory opinion door het Hof100. Het ging hier 

                                                           
91 M. Sterio, ‘’On the Right of Self-Determination: Selfistans, Secession and the Great Powers’ Rule’’, Minnesota 
Journal of International Law, Vol. 19, 2010, p. 143 
92 Zie “1.4.1.3.3 Remedial secession”, vanaf p. 33 
93 J. Klabbers, ‘’ The Right to be Taken Seriously: Self Determination in International Law’’, Human Rights 
Quarterly, Vol. 28, 2006, p. 191 
94 ICJ,  Legal Consequences for States of the Continued Presence of South-Africa in Namibia  notwithstanding  
Security Council Resolution, Advisory Opinion, 21 juni 1971, Raadpleegbaar op: http://www.icj-
cij.org/docket/?p1=3&p2=4&k=a7&case=53&code=nam&p3=4 (laatst geraadpleegd op 8 maart 2016) 
95 ICJ, Western Sahara, Advisory Opinion, 16 oktober 1975, Raadpleegbaar op: http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?sum=323&p1=3&p2=4&case=61&p3=5 (laatst geraadpleegd op 9 maart 2016) 
96 N. Berman, ‘’Sovereignty in Abeyance: Self-Determination and International Law’’, Winsconsin International 
Law Journal, Vol.7, 1988-89, p. 96 
97 R. McCorquodale, ‘’Self Determination: a Human Rights Approach’’, International and Comparative Law 
Quarterly, Vol. 43, 1994, p. 877 
98 J. Klabbers, ‘’ The Right to be Taken Seriously: Self Determination in International Law’’, Human Rights 
Quarterly, Vol. 28, 2006, p. 196 
99 Ibid., p. 197 
100 N. Berman, ‘’Sovereignty in Abeyance: Self-Determination and International Law’’, Winsconsin International 
Law Journal, Vol.7, 1988-89, p. 99 
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om een claim op het grondgebied van de Westelijke Sahara door zowel Marokko als 

Mauretanië die moest worden opgehelderd. 

Men moest uitmaken wat de juridische status was van de Westelijke Sahara voor de 

kolonisatie van Spanje op het einde van de 19de eeuw. Het Hof besloot dat er geen sprake was 

van terra nullius101. Hierdoor kwamen twee pistes naar boven met betrekking tot de 

interpretatie van het recht op zelfbeschikking. Enerzijds kon men zeggen dat het recht op 

zelfbeschikking in dekoloniale context moest gezien worden als het herstellen van de 

territoriale integriteit van voor de kolonisatie, anderzijds dat het recht op zelfbeschikking een 

vrije uiting van de wil van het volk moest uitmaken102. 

 Het Hof bepaalde ter zake dat er geen juridische banden waren met zowel Marokko als 

Mauretanië en dat deze aldus de implementatie van het recht op zelfbeschikking via een vrije 

uiting van de wil van het volk niet in de weg mochten staan103. Het recht op zelfbeschikking 

wordt zodoende erkend in de koloniale context, wat neerkomt op een herhaling van Resolutie 

1514104. 

Desalniettemin is de onrust nog steeds niet weg in de Westelijke Sahara. Marokko blijft de de 

facto controle behouden over de regio. Eerdere pogingen door een speciale gezant van de 

Verenigde Naties liepen allemaal uit op een verwerping door voormalig koning Hassan II en 

huidige Mohammed VI. Zo kwam Amnesty International recent nog met een rapport waarin 

het Marokko met de vinger wijst voor het toepassen van folterpraktijken op 

onafhankelijkheidsstrijders uit de Westelijke Sahara105. Een vredevolle uitkomst lijkt nog niet 

klaar te liggen. 

1.3.2.3 Oost- Timor106 

Dit deel van een eiland in de Indische Oceaan werd bestuurd door Portugal tot 1976, het 

moment dat Indonesië de regio met geweld binnenviel en het als deel van zijn grondgebied 

claimde. Deze hostile take-over werd niet erkend door de Verenigde Naties die Portugal nog 

                                                           
101 Een gebied waar nog nooit een soevereiniteit op gelegen heeft, m.a.w. “niemandsland”, zie S. Banner, “Why 
Terra Nullius? Anthropology and Property Law in Early Australia”, Law and History Review, 2005, pp. 95-131 
102 ICJ, Western Sahara, Advisory Opinion, 16 oktober 1975, par. 54-59, Raadpleegbaar op: http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?sum=323&p1=3&p2=4&case=61&p3=5 (laatst geraadpleegd op 28 april 2016) 
103 Ibid., p. 100 
104 D. Thürer, T. Burri, “Self-Determination”, in R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, Oxford, Oxford University Press, 2012 
105 X, ‘’Amnesty International beticht Marokko van folterpraktijken’’, De Standaard, Belga, 19 mei 2015 
106 ICJ, Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia), 20 juni 1995, Raadpleegbaar op: http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?sum=430&p1=3&p2=3&case=84&p3=5 (laatst geraadpleegd op 9 maart 2016) 
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steeds als officiële administrator zag107. Het geschil in kwestie ging echter over het feit dat 

Australië een verdrag had gesloten met Indonesië over een ‘zone van coöperatie’ tussen het 

grondgebied van Oost-Timor en Australië. Portugal trok dus naar het International Court of 

Justice om aan te kaarten dat Australië in dit geval tekort gedaan had aan het 

zelfbeschikkingsrecht van Oost-Timor.  

Het Hof besluit in deze zaak dat Oost-Timor het recht op zelfbeschikking genoot en dat 

Australië dit niet onderkend had. Dit wil dan ook zeggen dat het Hof het 

zelfbeschikkingsrecht een erga omnes karakter gaf, derde staten zijn dus ook gehouden tot het 

respecteren van het zelfbeschikkingsrecht van een volk108. Uit de reactie van de Verenigde 

Naties blijkt eveneens dat bij een integratie van een gebied ten minste het betrokken volk 

moet gehoord worden, wat impliceert dat het recht op zelfbeschikking in sommige gevallen 

de bovenhand lijkt te nemen op territoriale integriteit109.  

Deze zaak werd beslecht in 1995, maar had voor Oost-Timor geen directe gevolgen. Het was 

pas in 1999 dat Indonesië zich terugtrok na een lange en bloedige verzetsstrijd. Twee latere 

ministers van Oost-Timor, Carlos Filipe Ximenes Belo en José Ramos-Horta, kregen in 1996 

zelfs nog een Nobelprijs voor de Vrede ‘voor hun werk voor een rechtvaardige en vreedzame 

oplossing voor het conflict in Oost-Timor’. Door hun onafhankelijkheid in 2002 werd het de 

eerste nieuwe staat van de 21e eeuw die toetrad tot de Verenigde Naties. 

1.4 Het recht op zelfbeschikking in de rechtsleer 

Na het bespreken van zowel de juridische bronnen van het recht op zelfbeschikking in zowel 

verdragen en resoluties als rechtspraak, zal deze masterproef hier ingaan op de theoretische 

discussies die vandaag de dag gevoerd worden. De belangrijkste auteurs binnen het 

rechtsdomein zullen besproken worden en er zal zoveel als mogelijk een terugkoppeling 

gebeuren naar de actualiteit. Dit deel zal dan ook onvermijdelijk meer balanceren tussen het 

juridische en politieke aspect van het recht op zelfbeschikking. Het theoretische concept 

zelfbeschikking zal uitgelicht worden in zowel zijn interne als externe aspecten en ook het 

begrip secessie zal daaraan gekoppeld worden.  

                                                           
107 M. Sterio, ‘’On the Right of Self-Determination: Selfistans, Secession and the Great Powers’ Rule’’, 
Minnesota Journal of International Law, Vol. 19, 2010, p. 158 
108 D. Thürer, T. Burri, “Self-Determination”, in R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, Oxford, Oxford University Press, 2012 
109 S.K.N. Blay, ‘’ Territorial Integrity and Political Independence’’, in R. Wolfrum (ed.), ‘’Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law’’, New York, Oxford University Press, 2010 
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Deze tweedeling wordt niet overal in de literatuur gevolgd110 . Daarom zal er ook een 

kritische analyse van zowel de begrippen op zich als ook het kader waarin ze ontstaan zijn. 

Het is van het grootste belang met het oog op het verder verloop van deze masterproef dat de 

bespreking van het theoretisch kader uiteindelijk uitmondt in praktisch werkbare concepten, 

toepasbaar op huidige cases.  

1.4.1 Extern aspect van het recht op zelfbeschikking 

Er zijn geen expliciete definities over de tweedeling intern en extern zelfbeschikkingsrecht 

voor handen binnen de reeds besproken juridische bronnen. Daarom moet er binnen de 

rechtsleer op zoek gegaan worden naar een definitie.  Hier wordt gewerkt met de definitie die 

Thornberry111 formuleerde: “The external dimension or aspect defines the status of a people 

in relation to another people, State or Empire”. Al zijn er nog tal van mogelijke definities 

door meerdere auteurs te vinden.  

De meest voor de hand liggende en besproken dimensie van het recht op zelfbeschikking is de 

externe. Zoals reeds besproken in de verscheidene VN-instrumenten, zag men het recht op 

zelfbeschikking lange tijd enkel binnen het proces van de dekolonisatie. Dit betrof dan 

hoofdzakelijk het externe aspect. Dit werd treffend duidelijk gemaakt in de Namibië case112: 

enkel het externe recht op zelfbeschikking was hier van toepassing, namelijk de keuze van 

hun internationale status en het gebied waar ze leefden113.  

Naast de koloniale context, slaat de externe dimensie ook op “alien subjugation, domination 

and exploitation” volgens de Friendly Relations Declaration114. Dit blijkt op zijn beurt dan 

weer uit art. 1(4) van het Eerste Additioneel Protocol bij Conventie van Genève115: “The 

situations referred to in the preceding paragraph include armed conflicts in which peoples 

                                                           
110 K. Seranatne, ‘’Beyond the Internal/External Dichotomy of the Principle of Self- Determination’’, Hong Kong 
Law Journal, Vol. 43, 2013, p. 463 
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Federalism’’, in C. Tomuschat (ed.), ‘’Modern Law of Self-Determination’’, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 
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112 ICJ,  Legal Consequences for States of the Continued Presence of South-Africa in Namibia  notwithstanding  
Security Council Resolution, Advisory Opinion, 21 juni 1971, Raadpleegbaar op: http://www.icj-
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are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist régimes in 

the exercise of their right of self-determination, as enshrined in the Charter of the United 

Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly 

Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United 

Nations”.  

De externe dimensie van het recht op zelfbeschikking dient ook niet gelijkgesteld worden met 

secessie116. Dit blijkt onder meer uit art. 1(2) UN Charter117dat het recht op zelfbeschikking in 

zijn tekst opneemt, maar verderop uitdrukkelijk elke vorm van afscheuring verbiedt. Het is 

dan ook zo dat het externe aspect hier veel meer gelaagd is en de verwarring met secessie niet 

overal opgaat. De gelaagdheid blijkt onder meer uit zijn verhoudingen met begrippen zoals 

territoriale integriteit en volkssoevereiniteit. 

Algemeen stelt de externe dimensie zich als dusdanig eerder in termen van onafhankelijkheid, 

een eigen staat, een recht dat toebehoort aan een volk118. Termen die duidelijk een link met 

het nationalisme hebben en zodus vaak via groeperingen met nationalistische voorkeuren 

ingang vinden in het debat, zoals bijvoorbeeld het geval is in Catalonië en Schotland waar het 

laatste deel van deze masterproef aan gewijd wordt119. 

1.4.1.1 Externe dimensie en territoriale integriteit  

 

In 1933 werd op het Amerikaanse contintent een verdrag getekend dat handelt over de 

voorwaarden om een “Staat” te zijn, dat inmiddels evolueerde tot internationaal 

gewoonterecht. Deze Montevideo Convention120 toont aan dat de territoriale integriteit een 

van de fundamentele rechten is die toekomen aan Staten. Het houdt in dat een Staat de 

exclusieve controle over zijn eigen grondgebied te allen tijde behoudt. Het respecteren van 

elkaars territoriale integriteit is zodoende een van de belangrijkste zaken om vredevolle en 

vriendschappelijke relaties te kunnen onderhouden121. Dit blijkt eveneens door de opname art. 
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2(4) UN Charter122 die de verdragstaten verplicht de territoriale integriteit van anderen te 

respecteren. 

Desalniettemin staat het recht op zelfbeschikking op gespannen voet met het principe van 

territoriale integriteit, zeker wanneer men het bekijkt in een context waar een volk binnen een 

Staat onderdrukt wordt123. Het is zodoende niet altijd duidelijk hoe het recht op 

zelfbeschikking en de territoriale integriteit van een Staat zich tegenover elkaar verhouden. 

Sommige auteurs menen dat het onbegonnen werk is dit in een standaardoplossing te gieten 

en verkiezen een pragmatische ‘case by case’- oplossing bij de weging van beide principes124. 

De voornaamste reden van deze verdeeldheid zit hem in een tweespalt tussen het volgen van 

bepaalde rechtspraak of de teleologische interpretatie van bepaalde verdragen. Zo kan men in 

de Friendly Relations Declaration125 een safety clause lezen die impliceert dat er ook een 

intra-statelijke verplichting tot het respecteren van de territoriale integriteit bestaat126. Deze 

clausule duidt dus op het feit dat ook groeperingen of sub-statelijke actoren die niet als Staat 

kunnen aanzien worden gehouden zijn tot deze verplichting. Deze clause is op zijn beurt dan 

zelf weer gecontesteerd127, vooral in betrekking met remedial secession, waarover later 

meer128. 

De andere visie volgt de rechtspraak van het Canadese Supreme Court in de Reference Re 

Secession of Quebec case129. In deze veelbesproken zaak meende het hoogste gerechtshof in 

Canada te kunnen besluiten dat sub-statelijke actoren en afscheidingsbewegingen geen 

verplichting hadden om de territoriale integriteit van Canada te respecteren130. Zij kunnen die 

verplichting wel hebben indien zij daartoe zouden aangezet of geholpen worden door een 
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andere Staat die effectief als Staat kan gekwalificeerd worden, maar dat was hier niet het 

geval131. 

Uit beide visies samen blijkt dat er momenteel geen duidelijke regel bestaat in het 

internationale recht die het externe recht op zelfbeschikking in een post-koloniale context 

aanvaardt noch verbiedt op grond van een schending van de territoriale integriteit van de 

moederstaat132. Het blijft dus koffiedik kijken hoe een concrete toepassing volgende keer 

gemaakt zal worden. Als men kijkt naar gevallen zoals het uiteenvallen van ex-Joegoslavië en 

de Sovjet-Unie valt het op dat voornamelijk de politieke wil een doorslag geven bij deze of 

gene oplossing, zonder gevaarlijke precedenten te willen scheppen 133. Een gezonde portie 

pragmatisme bij het behandelen van zulke gevoelige onderwerpen lijkt dus aangewezen met 

het oog op vrede en stabiliteit in de desbetreffende regio134. 

Anderzijds zijn er ook auteurs te vinden die het belang van territoriale integriteit en de 

vigerende ideeën omtrent ‘de Staat’ zien afbrokkelen ten voordele van het recht op 

zelfbeschikking. Zo beargumenteert Cardenas dat in een globaliserende wereld de definities 

van staatsgrenzen aan herziening toe zijn en dat de focus dus verschoven is naar een lossere 

interpretatie van territoriale integriteit135. Ook Herbst ziet hier een mogelijkheid in het verder 

afbouwen van het concept territoriale integriteit op weg naar een tijdperk van integratie met 

meerdere nieuwe staten, waar hij de kracht van veel kleine staten in een geïntegreerd netwerk 

ziet136.  

1.4.1.2 Externe dimensie en uti possidetis 

Reeds in het Romeinse recht kende men de figuur van de uti possidetis iuris. Toen betrof het 

nog een privaatrechtelijke eigendomsclaim door de praetor, maar door de jaren heen 

                                                           
131 Ibid., p. 161 
132 S.K.N. Blay, ‘’ Territorial Integrity and Political Independence’’, in R. Wolfrum (ed.), ‘’Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law’’, New York, Oxford University Press, 2010 
133 H. Hazewinkel, “Self-determination, Territorial Integrity and the OSCE”, Helsinki Monitor: Security and 
Human Rights, 2007, p. 299 
134 S.K.N. Blay, ‘’ Territorial Integrity and Political Independence’’, in R. Wolfrum (ed.), ‘’Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law’’, New York, Oxford University Press, 2010 
135 E.J. Cardenas and M.F. Canas, ‘’The Limits of Self-Determination’’, in W. Danspeckguber (ed.), The Self-
Determination of Peoples: Community, Nation, and State in an Interdependent World, Londen, Lynne Rienner 
Publishers, 2002, p. 105 
136 J. Herbst, ‘’The Future of Existing Nation-States’’, in W. Danspeckguber (ed.), The Self-Determination of 
Peoples: Community, Nation, and State in an Interdependent World, Londen, Lynne Rienner Publishers, 2002, p. 
30 



25 
 

evolueerde het naar een begrip in het internationale recht137. De internationaalrechtelijke 

oorsprong ligt in de 19e eeuw tijdens de golf van onafhankelijkheidsverklaringen in Zuid-

Amerika toen zij zich losmaakten van de Spaanse en Portugese bezetter.   

 

Deze juridische fictie werd dan gebruikt om de grenzen van de nieuw gevormde staten vast te 

leggen, dit door de administratieve grenzen uit het koloniale tijdperk grotendeels te 

behouden138. Deze praktijk kende zijn vervolg in de jaren 60 en 70 van de volgende eeuw, 

wanneer Afrika zijn dekolonisatie periode kende. Het is dan ook in Burkina Faso v. Mali139 

dat men de uti possidetis expliciet koppelt aan dekolonisatie in het algemeen.  

In deze zaak, beter bekend als de Frontier Dispute case, stelt men ook vast dat het recht op 

zelfbeschikking op het eerste zicht botst met het principe van uti possidetis140. Dit is dan ook 

inherent aan beide principes. Enerzijds gaat het recht op zelfbeschikking in se over een 

dynamische verandering van statische grenzen, waar de uti possidetis vasthoudt aan een status 

quo wat betreft de grenzen. Oude, artificiële grenzen moeten bewaard blijven.  

 

Toch bleek in de dekolonisatie van het Afrikaanse contitent dat de toepassing van het uti 

possidetis beginsel zijn verdienste had. Afrikaanse leiders kwamen zelf overeen binnen de 

Organization of African Unity dat er moest vastgehouden worden aan de oude koloniale 

grenzen, een nieuwe verdeling van het continent op basis van etniciteit zou enkel maar 

onrusten in de hand werken141. De link tussen de uti possidetis en de dekolonisatie midden de 

20e eeuw lijkt hiermee vast te staan. Deze gebeurtenissen zetten dan ook de standaard voor het 

toepassen van de uti possidetis in verdere mogelijke gevallen142. 

Het uti possidetis principe doet hier zodoende dienst als een schild voor de territoriale 

integriteit143. Daarom ook dat Shaw bepleit om in geval van een conflict tussen het recht op 

zelfbeschikking en uti possidetis, deze laatste de bovenhand te geven vanwege de stabiliteit 

die het biedt144. Enerzijds zijn er auteurs die de combinatie van het recht op zelfbeschikking 
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en de toepassing van uti possidetis onverzoenbaar achten145. Anderzijds zijn er die geen 

mogelijkheid tot conflict zien. Er moet dus geen regeling voor getroffen worden aangezien het 

toepassingsgebied van het recht op zelfbeschikking ter zake niet breed genoeg is146. Hierdoor 

is een rechtstreeks conflict tussen deze twee fundamentele principes van internationaal recht 

onmogelijk volgens Bartos, hetgeen echter een minderheidsopvatting is. 

Evenwel blijft de link tussen het recht op zelfbeschikking en uti possidetis onlosmakelijk 

bestaan. Het eerste is namelijk samen met het niet-interveniëren in binnenlandse 

aangelegenheden een bouwsteen voor het ontstaan van het tweede147. Beide worden ook 

erkend als fundamentele principes in het internationale recht148, waardoor de toepassing van 

beide des te delicater wordt en openstaat voor kritiek. 

Hetzelfde doet zich voor in de tweede golf van de toepassing van het uti possidetis beginsel. 

In de nasleep van de ontmanteling van ex-Joegoslavië werd de Badinter Commissie 

aangesteld om te situatie met betrekking tot Kosovo uit te klaren. Hier werd de link tussen het 

recht op zelfbeschikking en uti possidetis opnieuw duidelijk149, al waren sommigen ook de 

mening toegedaan dat er ter zake geen toepassing kon gemaakt worden van de uti possidetis. 

Dit aangezien deze enkel zou kunnen handelen over internationale grenzen, wat bij de interne 

grenzen in ex-Joegoslavië met betrekking tot Kosovo niet het geval was150.  

Het begrip werd ten opzichte van de dekolonisatie periode uitgebreid met enkele correctieven, 

namelijk respect voor de democratie, rule of law en voor zowel mensen- als 

minderhedenrechten151. Toch was het gebruik van uti possidetis in een andere context dan de 

dekoloniale omstreden. De Badinter Border Principles werden bekritiseerd omdat ze de 

Frontier Dispute case maar ten dele citeerde en er geen universele toepassing van uti 
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possidetis uit af te leiden viel omdat ze in strijd was met andere fundamentele principes zoals 

het recht op zelfbeschikking152.  

Desalniettemin werd er toepassing gemaakt van het principe, niet in het minst om de 

onafhankelijkheidsaspiraties van Kosovo te proberen fnuiken153. Dit ligt dan weer in het 

verlengde van de reeds vermelde visie van Shaw om uti possidetis voorrang te geven op het 

recht op zelfbeschikking. Over Kosovo alleen al zijn er ontelbare diepgaande bijdragen 

verschenen, waardoor er in deze masterproef niet zal ingegaan worden op deze interessante 

doch complexe materie. 

Tot slot wordt het principe van uti possidetis ook fel bekritiseerd in de rechtsleer. Het zou een 

te simpele voorstelling van de werkelijkheid creëren en leiden tot onrechtvaardige situaties 

met daarbij gepaard gaande instabiliteit154. Voorts moet het belang van de strikte toepassing 

van de uti possidetis niet overschat worden155. Uit de Land, Island and Maritime Frontier 

Dispute156 tussen El Salvador en Honduras bleek dat er een akkoord tussen beide staten met 

betrekking tot hun grenzen de voorkeur genoot. Al het voorgaande noopt Franck dan ook te 

stellen dat principes zoals uti possidetis en het recht op zelfbeschikking verouderd zijn en een 

meer aangepaste versie verdienen157. 

1.4.1.3 Externe dimensie en mogelijke uitkomsten 

1.4.1.3.1 Dissolutie en fusie 

Het externe aspect van het recht op zelfbeschikking mag men niet zo maar gelijkstellen aan 

secessie158, zoals reeds werd gezegd. Er zijn nog andere uitvoeringsmodaliteiten die het 

externe recht op zelfbeschikking kunnen dienen. Vaak zullen zulke oplossingen minder 

controversieel aandoen aangezien ze een groter democratisch gehalte hebben en dus voor 
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minder weerspannigheid in een regio zullen zorgen159. Hierin vallen twee vormen te 

onderscheiden. 

Ten eerste is er de dissolutie, of het ontbinden van een staat. Dit komt vooral voor bij federale 

staten die dan opgedeeld wordt in verschillende delen die vroeger al een vorm van autonomie 

kenden160.  Deze optie werd dan vaak ook in de eigen grondwet opgenomen. 

Zo zijn de ontmantelingen van de voormalige Sovjet-Unie en Joegoslavië voorbeelden van 

dissolutie. Vooral met de nieuwe republieken die voortkwamen uit de USSR kende men 

internationaal gezien geen problemen met de erkenning en de onafhankelijkheid werd nooit 

betwist161. Dit was echter niet het geval in ex-Joegoslavië waar een bloedig conflict al een 

hele tijd aan de gang was. 

Daarom dat Musgrave zich ook afvraagt of het nu om een pure secessie of een moeizame 

dissolutie ging162. De moederstaat Joegoslavië was van mening dat er een secessie optrad, 

terwijl vier van de 6 republieken een dissolutie bepleitten. Er stond trouwens ook nergens in 

de Joegoslavische grondwet een bepaling die toepassing maakte van het recht om zich af te 

scheuren van de moederstaat163. De Badinter Commissie besliste dan in een van haar opinies 

in november dat Joegoslavië zich in een voortgaand proces van dissolutie bevond, in 

tegenstelling tot wat de moederstaat bepleitte164. Ook Tierney was die mening toegedaan en 

ziet geen reden om de rechtsfiguur ‘secessie’ dan nog te hanteren in dit geval165. 

In ieder geval blijven zowel de binnen- als de buitengrenzen hetzelfde, in navolging van het 

uti possidetis principe, tenzij er een vredevol akkoord is. Deze mening was voornamelijk de 

Verenigde Staten toegedaan met betrekking tot de situatie in Joegoslavië, secessie op eender 

welke manier promoten mocht niet gebeuren166. Toch gebeurde de ontmanteling en de 
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onafhankelijkheid van Slovenië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië en Kroatië beyond the 

regulation of the existing body of law167, ook al was er in elk van deze staten een referendum 

met betrekking tot de onafhankelijkheid168. 

De hoofreden waarom hier niet volledig volgens de richtlijnen van het internationale recht is 

gehandeld lijkt de nabijheid van het welvarende Westen te zijn169. Het gevaar van een nog 

bloediger en nog langer aanslepend conflict, zo dicht bij de rijke staten in West-Europa, 

dreigde zijn weerslag te kennen in andere delen van Europa, onder andere op het vlak van 

immigratie. Dit konden de West-Europese staten zich niet veroorloven en zochten daarom 

naar een meer pragmatische oplossing voor het reeds zeer bloedige conflict. 

De andere vorm die onder de noemer van het externe aspect van het recht op zelfbeschikking 

kan geplaatst worden is de fusie van twee of meer volledig zelfstandige staten. Deze vorm kan 

zich in meerdere manieren van samenwerking uiten. Een voorbeeld is de (re-)unificatie van 

Oost- en West-Duitsland op 3 oktober 1990170. Het is in die optiek ook mogelijk zich vrijelijk 

te verbinden met een andere staat, zoals Ifni met Marokko of de Mariana Eilanden met de 

Verenigde Staten171.   

1.4.1.3.2 Secessie 

Zoals reeds vermeld werd, is secessie of afscheiding uit een staatsverband slechts een 

onderdeel van het externe recht op zelfbeschikking, alhoewel het daar praktisch gezien wel 

mee samenviel tijdens de dekolonisatie periode172. Al is er van secessie dan eigenlijk ook 

geen sprake: het is de kolonisator die zou moeten vertrekken, eerder dan de kolonie die zich 

afscheurt173.  

Net zoals bijna alle andere reeds aangehaalde begrippen is er geen universele definitie voor 

secessie. Het is de rechtsleer die ter zake een poging doet het begrip te kaderen. Anderson 
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geeft secessie bijvoorbeeld een ruime basis: “The  withdrawal of territory (colonial or non-

colonial) from part of an existing state to create a new state”174. Niet alleen is er geen 

universele definitie voor handen, ook zijn er geen expliciete verwijzingen te vinden die over 

een recht op secessie in deze of gene vorm spreken in het positieve recht175 .  

Er bestaat ook geen eenduidige visie over welke verschijningsvormen secessie kan hebben. Er 

bestaat een tweedeling op het niveau van wanneer het mag ingeroepen worden, namelijk is er 

een algemeen recht op secessie en bestaat er een soort van remedial secession176. Over deze 

tweede, de zogenaamde secession of the last resort handelt deze masterproef in de volgende 

paragraaf177. Voorts splits men het begrip ook op in de wijze waarop men handelt. Op de 

politiek onderhandelde vorm zal hier niet worden ingegaan wegens juridisch minder relevant, 

wel wordt ingegaan op de unilaterale wijze van afscheiding178. Volgens sommige auteurs 

bestaat er echter maar één vorm van secessie, namelijk de unilaterale die eventueel gepaard 

kan gaan met een use of force179.  

Een definitie voor een unilaterale secessie valt te vinden bij Haljan180: “the unilateral attempt 

of one section of the polity to disassociate itself from the rest, and the rejection of latter’s 

political and legal authority over the former […] secession is the dismemberment in whole or 

in part of an extant state”. Deze vorm van secessie zal, succesvol uitgevoerd of niet, veel 

vaker voorkomen dan de politiek onderhandelde vorm.  

In het verloop van VN resoluties en verdragen werd wel verwezen naar secessie, zowel 

impliciet als expliciet, maar dan in de negatieve vorm. Resolutie 1514181 verbiedt secessie in 

paragraaf 6 door te stellen dat “any attempt aimed at the partial or total disruption of the 

national unity and the territorial integrity of a country is incompatible with the purposes and 

principles of the Charter of the United Nations”. Door de verwijzing naar het UN Charter 

wordt het verbod nogmaals versterkt. In Resolutie 2625, beter bekend als de Friendly 
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Relations Declaration182, stelt nagenoeg hetzelfde: “every State shall refrain from any action 

aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of any 

other State or country”.  

Toch kunnen andere conclusies getrokken worden. Wanneer men deze paragraaf 8 combineert 

met paragraaf 7 omtrent territoriale integriteit dan valt te concluderen dat enkel Staten een 

verbod kennen op het deelnemen aan activiteiten die tot een secessie kunnen leiden, dus blijkt 

de optie voor secessie door interne conflicten mogelijk183. Voornoemde paragraaf 7 bepaalt 

namelijk dat de territoriale integriteit gerespecteerd dient te worden indien er een overheid 

aanwezig is die het gehele volk in het gebied vertegenwoordigt zonder onderscheid in ras, 

geloof of kleur, wat impliceert dat secessie mogelijk is wanneer dit niet het geval is184. Dit 

volgt dan ook ten dele uit het feit dat het principe van de territoriale integriteit geen absoluut 

recht inhoudt185. Het lijkt dan ook dat territoriale integriteit slechts toepasbaar is op 

voorwaarde dat de rechten op gelijkheid en zelfbeschikking nageleefd worden186. 

Desalniettemin verklaarde de VN Secretaris-Generaal Thant in 1970 dat de VN “has never  

accepted and does not accept and I do not believe will ever accept the  principle of secession 

of part of its Member State[s]”187. Dit impliceert opnieuw dat de VN in principe secessie 

ontmoedigt in haar documenten, maar via het samenlezen van artikels er wel mogelijkheden 

lijken te bestaan188.  

Los van de voorgaande VN documenten heeft secessie in se eigenlijk amper een band met het 

internationaal recht. Unilaterale secessies op zich vallen buiten de actieradius van het 

internationale recht189. Deze zijn zogenaamde domestic matters waardoor er een neutraliteit 

van het internationaal recht optreedt ten aanzien van secessies die zodoende geen daden van 
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zelfbeschikking betreffen in de juridische zin van het woord190. Wel vallen de gevolgen van 

wat een secessie met zich meebrengt gedeeltelijk onder het kader van het internationale 

recht191.  

Er kan zodoende geen algemeen verbod op unilaterale onafhankelijkheidsverklaringen 

afgeleid worden uit het internationale recht, hetgeen reeds werd geopperd in de South 

Rhodesia case192. Dit valt ook te lezen in de Advisory Opinion193 uit de Kosovo-zaak. Hier 

werd gesteld dat er niets mis was met de eenzijdigheid van de onafhankelijkheidsverklaring, 

wel was het daarbij gepaarde gebruik van geweld en schendingen van het internationale recht 

de grond voor de onwettigheid van de verklaring194. 

Wel wordt onder meer de erkenning van de nieuw gevormde staat gereguleerd door het 

internationale recht195. Dit is voor Lauterpacht196een noodzakelijke voorwaarde om van een 

Staat te kunnen spreken, in tegenstelling tot Cassese197 en Crawford198 die zo’n erkenning niet 

zien als een sine qua non voor het volwaardig vormen van een Staat199. Verder wordt hier niet 

ingegaan op voorwaarden en modaliteiten van de erkenning aangezien dit deze masterproef te 

ver zou leiden. 

Wanneer men gaat kijken naar de praktische uitwerkingen van de secessie in post-koloniale 

tijden, kan men vaststellen dat er veel pogingen tot afscheuring plaatsvonden maar slechts 

enkele een succes genoemd kunnen worden. Vooral de meest recente pogingen tot secessie 

bleken onsuccesvol200. In de praktijk blijkt er dus geen overkoepelende oplossing te bestaan in 

het kader van secessie als verschijningsvorm van de externe dimensie van het recht op 
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zelfbeschikking201. In het laatste deel van deze masterproef202 zal daarom ook extra aandacht 

besteed worden aan Catalonië en Schotland, en wat de mogelijkheden in casu zijn met 

betrekking tot deze materie. 

1.4.1.3.3 Remedial secession 

Eigenlijk valt remedial secession enigszins onder de titel met betrekking tot de 

verschijningsvormen van secessie. Maar aangezien zij een totaal andere insteek heeft en zelfs 

nog gecontesteerder is, verdient zij een aparte titel in deze masterproef. Er zal hier geen 

uitgebreide diepgaande analyse worden gemaakt, daar deze verhandeling in essentie niet over 

remedial secession gaat. Toch wordt geprobeerd om een zo accuraat mogelijke en bovendien 

relevante invulling te geven met het oog op de volgende thema’s die zullen aangesneden 

worden. 

Een andere naam voor remedial secession wordt voorzien door Norman, namelijk de Just 

Cause Theory of Secession203. Secessie als remedie, of om de juiste reden, start wanneer er 

dus iets misgaat binnen de betrokken staat. De trigger ligt dus bij acties ondernomen door een 

centrale overheid204. Het gaat verder dan een unilaterale secessie zonder de morele ondertoon 

die in de term remedial secession vervat zit205.   

 

Er zijn enkele definities gegeven in de rechtsleer, waar deze van Van den Driest de meest 

allesomvattende lijkt te zijn: “The establishment of a new independent State through the 

withdrawal of an integral part of the territory of an existing State from that State, carried out 

by the resident population of that part of the territory, without either the consent of the parent 

State or domestic constitutional authorization, yet as a remedy of last resort to the serious 

injustices which the resident population of that part of the territory has suffered at the hands 

of the authorities of the parent State”206.  

 

De vraag is of er dergelijk rechtsfiguur bestaat in het internationale recht. Moreel lijkt het 
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inderdaad geen al te moeilijke zaak om te bepalen dat er in extremis een laatste redmiddel zou 

kunnen zijn, een secession as last resort207. Er werd voor de eerste keer over een rechtsfiguur 

van die aard gesproken in de Åland Island208, maar werd pas vanaf eind vorige eeuw 

uitgebreid bediscussieerd. Het waren vooral de zaken met betrekking tot Quebec209 en 

Kosovo210 die veel stof deden opwaaien.  

 

Voorstanders van het bestaan van de remedial secession in het internationale recht halen hun 

voornaamste argument in de Reference re Secession of Quebec, waar het Canadese 

Hooggerechtshof een safety clause las in de Friendly Relations Declaration211. Door een a 

contrario lezing zou blijken dat er een mogelijkheid bestaat tot remediërende secessie indien 

er geen representatieve overheid is, die discrimineert op vlak van ras, kleur en geloof212. 

Sommige auteurs concluderen dan ook uit deze zaak dat Quebec toepassing kon maken van 

deze vorm van secessie indien hen een minieme vorm van zelfbeschikking zou ontzegd zijn 

geweest213. In die optiek leek Kosovo ooit te voldoen aan de gestelde voorwaarden, maar 

leken de grootste noden daarna uitgedoofd waardoor ze niet meer onder het toepassingsgebied 

van de safety clause zou vallen214. Daarom stellen voorstanders voor om indien er zich zulke 

situaties zouden voordoen, de kwestie voor te leggen aan de UN Council for Self-

Determination om te laten nagaan of er aan de voorwaarden voldaan zou zijn215. 

Tegenstanders halen deze twee argumenten onderuit. Zij stellen vast dat remedial secession 

verkeerdelijk de interne en externe dimensie van het recht op zelfbeschikking aan elkaar 
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koppelt216. Het interne aspect is toepasbaar op de bevolking van een staat in zijn geheel, 

inclusief minderheden en heeft dus geen band met secessie, waar het externe aspect een veel 

nauwere radius met betrekking tot het begrip ‘people’ heeft en namelijk enkel toepasbaar is 

op volkeren uit non self-governing territories en zij die leven onder vreemde onderwerping of 

buitenlandse bezetting217. Zodoende is er geen link tussen remedial secession en het recht op 

zelfbeschikking, waar de Friendly Relations Declaration over handelt en kan de zogenaamde 

safety clause geen toepassing hebben218. Een ander argument is dat er nog geen enkel land 

buiten de koloniale context toetrad tot de Verenigde Naties219 op basis van een eenzijdige 

afscheuring om die redenen sinds 1945220. 

Zelfs binnen het Hof dat zijn licht liet schijnen over Kosovo, is er verdeeldheid. Dissenting 

opinions toonden aan dat deze vorm van afscheiding hoogst discutabel is. Judge Cançado 

Trindade221 stelt bijvoorbeeld dat er weldegelijk een recht bestaat om zich af te scheuren van 

de moederstaat wanneer zij grove mensenschendingen ondergaat. Langs de andere kant 

oordeelt judge Koroma dat dit een gevaarlijk precedent zou scheppen met een mogelijk 

sneeuwbaleffect en geopolitieke onrusten tot gevolg222. 

Het officieel erkennen van Staten die op deze manier hun onafhankelijkheidsaspiraties 

bewerkstelligd hebben, wordt allesbehalve als vanzelfsprekend geacht. Veel staten gaan dan 

bijgevolg ook niet over tot de erkenning van desbetreffende landen. Vaak spelen er 

grotendeels argumenten van eigenbelang mee, hetgeen duidelijker zal worden wanneer deze 

masterproef223 zich zal toespitsen op Catalonië en Schotland.   

 

Er kan dus besloten worden dat er vanwege het gebrek aan statenpraktijk en duidelijkheid in 

de doctrine geen mogelijkheid bestaat om remedial secession een positiefrechtelijke functie 
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toe te schrijven224. Uit een moreel oogpunt lijkt een dergelijk recht misschien wenselijk, maar 

het heeft onvoldoende juridische basis en steun vanuit de internationale gemeenschap om 

daadwerkelijk als principe van internationaal recht te bestaan. De kans dat een remedial 

secession gepaard gaat met het gebruik van geweld om los te breken uit een staat die 

desbetreffende groep manifest onderdrukt is groot. Dit komt dan uiteindelijk neer op het 

kwaad met kwaad bestrijden, iets dat bezwaarlijk aangemoedigd kan worden. Het valt Del 

Mar dan ook terecht op dat de term remedial secession eerder wijst op het toegeven van 

zwakte van de internationale gemeenschap om grove mensenrechtenschendingen te 

veroordelen dan op een manier om aan zelfbeschikking te doen: “remedial secession is not a 

remedy, it is a poor apology”225.  

1.4.2 Interne aspect van het recht op zelfbeschikking 

Na een uitgebreide bespreking van het externe aspect op zelfbeschikking met al zijn 

verschijningsvormen en verwante begrippen, zal nu het interne aspect op een gelijkaardige 

manier onder de loep worden genomen. Deze vorm van zelfbeschikking is in het kader van 

deze masterproef belangrijker dan de externe dimensie, vooral wanneer in het tweede deel de 

multi-level governance226 en in het derde deel de casussen Catalonië en Schotland227 naar voor 

komen. Het extern recht op zelfbeschikking is namelijk de uitzondering, niet de regel228. De 

mogelijkheden voor deelstaten zoals Catalonië en Schotland zijn dan ook veel breder met 

betrekking tot het interne recht op zelfbeschikking dan met de externe variant. Daar is het 

internationaalrechtelijk kader te nauw voor. 

Wederom zijn er uiteenlopende definities te geven. De visie van een van de autoriteiten ter 

zake, Cassese, luidt als volgt: “the right to authentic self-government, the right for a people 

really and freely to choose its own political and economic regime, which is much more than 

choosing among what is on offer perhaps from one political or economic position only. It is 

an ongoing right.”229. Het feit dat het een ongoing process betreft, blijkt ook uit de Helsinki 
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Final Act die als een van de eerste verdragen230 verwijst naar het interne aspect van het recht 

op zelfbeschikking231.  

Ondanks het feit dat dit verdrag slechts 35 lidstaten bindt, heeft het een grote impact gehad op 

de ontwikkeling van voornamelijk het interne recht op zelfbeschikking. Het zevende principe 

bepaalt dat “by virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples, all 

peoples always have the right, in full freedom, to determine, when and as they wish, their 

internal and external political status”, dit zonder tussenkomst van buitenaf en met de 

mogelijkheid hun politieke, economische, sociale en culturele ontwikkeling na te streven232. 

De ‘always’ toont ook aan dat het proces van zelfbeschikking niet stopt eens een eerste actie 

ondernomen wordt: “self determination is not a one-off exercise’’233. 

Dat het interne recht op zelfbeschikking op ‘all people’ slaat, moet ruim gezien worden: ook 

minderheden kunnen een zich hierop beroepen234. Volgens Fisch beslaat de term ‘people’ een 

groep die op zijn minst een relatieve meerderheid uitmaakt van een min of meer aansluitend 

grondgebied waarbij men geen hinder vormt voor andere ‘people’ die ook aan het voorgaande 

criterium voldoen235. Sommige auteurs menen echter dat een minderheid geen ‘people’ 

behelst, maar de Badinter Commissie kwam in hun rapporten over Kosovo wel uit op die 

conclusie236. Dit blijft echter een twistpunt in de rechtsleer, een consensus lijkt zelfs ver af te 

zijn. Minderheden zullen dus best aantonen dat zij ook onder de criteria van ‘people’ vallen 

om onder het toepassingsgebied van het recht op zelfbeschikking te vallen237. Anders bestaat 

het gevaar dat staten specifieke volkeren zullen afdoen als minderheden om zo hun claim naar 

zelfbeschikking te fnuiken238. Deze discussie is niet relevant voor Schotland en Catalonië, 
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aangezien zij een eeuwenoude traditie hebben als natie of volk en zodoende zeker aan de 

gestelde criteria voldoen. 

Doorheen de geschiedenis van de doctrine met betrekking tot zelfbeschikking werd weinig 

aandacht besteed aan het interne aspect daarvan, nadruk werd gelegd op het externe aspect239. 

In het UN Charter wordt alvast geen onderscheid gemaakt tussen een interne of externe 

dimensie240. Het is pas sinds de Koude Oorlog dat de doctrine en de internationale 

gemeenschap meer aandacht besteedt aan hoe interne afwikkelingen binnen het recht op 

zelfbeschikking kunnen plaatsvinden241.  

Toch zien sommige auteurs reeds in de twee UN Human Rights Covenants van 1966 al de 

eerste impliciete verwijzingen. Door het gemeenschappelijke art. 1 samen te lezen met art. 25 

over politieke participatie uit het BUPO-verdrag242, kwam men tot de conclusie dat er een 

intern recht op zelfbeschikking bestaat243. Daarenboven zouden Staten ook de verplichting 

hebben om de praktische uitwerking daarvan in hun grondwet te implementeren en moeten ze 

zelfbeschikking wereldwijd promoten, dus ook ten opzichte van het eigen volk244. Voorts 

werden er verder geen expliciete verwijzingen naar het interne aspect van het recht op 

zelfbeschikking gedaan binnen documenten van de Verenigde Naties245.  

Het sleutelwoord binnen de realisatie van het interne recht op zelfbeschikking is autonomie246. 

Daarin hoeft het niet enkel te draaien om politieke autonomie, deze autonomie kan ook 

betrekking hebben op culturele zaken, taalkwesties en geloofsovertuigingen247, zoals ook 

letterlijk te lezen valt in het hierboven aangehaalde zevende principe van de Helsinki Final 
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Act. Er is dus sprake van de uitoefening van het interne recht op zelfbeschikking als er een 

zekere autonomie is binnen een staat, zonder te tornen aan de territoriale integriteit van die 

staat248.  

Deze autonomie is de voortgezette stap die voortkomt uit het recht om te participeren, hetgeen 

inherent is aan het interne aspect van het recht op zelfbeschikking. Het recht op 

zelfbeschikking moet dus gezien worden als een principe gesteund op inclusie en niet meer 

als een van exclusie en secessie249. Vertrekkende uit deze redenering is het de beste manier 

voor een sub-statelijke actor, zoals Catalonië of Schotland, om zijn intern recht op 

zelfbeschikking ten volle uit te diepen. Aan de uitoefening van het externe recht op 

zelfbeschikking en secessie zit namelijk nog steeds een wrange kant, getuige de verschuiving 

van de statenpraktijk en de doctrine van het focussen op extern naar intern250. 

Het interne recht op zelfbeschikking kan ook nog op andere manieren veruitwendigd worden. 

Dit kan dan door onder andere mechanismen van minderhedenbescherming en het instellen 

van een federale Staat251. Hannum bepleit dan ook de invoering van een nieuw concept in de 

lijn van het begrip autonomie, een dat zowel het interne recht op zelfbeschikking als 

mensenrechten en soevereiniteit aan elkaar koppelt252. De autonomie kan hier dan dienen als 

oplossing voor etnische conflicten en raakt niet aan de territoriale integriteit, hetgeen vaak op 

een win-win situatie zal uitdraaien. Die bredere interne zelfbeschikking mag niet 

verwonderen, aangezien er een non-territorial approach253 gehanteerd wordt waar de focus 

ligt op de mens en niet op het grondgebied.  

Een van de betere voorbeelden van een overeenkomst met betrekking tot het interne recht op 

zelfbeschikking is de Belfast Agreement254. De lange en vaak bloedige geschiedenis van 

Noord-Ierland vond zijn vredevolle uitkomst in deze overeenkomst in dit tweeluik van 
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documenten. De ene behelst een akkoord tussen de meeste politieke partijen in Noord-Ierland, 

de tweede tussen de Britse en Ierse regering. Deze Goede Vrijdagakkoorden werden getekend 

op 10 april 1998 waarna twee referenda ze op 22 mei van datzelfde jaar goedkeurden.  

Dit akkoord is een toonbeeld van hoe het interne aspect van het recht op zelfbeschikking kan 

gecombineerd worden met de rechten van minderheden en van hoe politiek pragmatisme 

verzoend kan worden met het internationale recht255. Desalniettemin is het akkoord geen 

eindpunt in de zelfbeschikking van Noord-Ierland. Zoals reeds eerder werd vermeld, is 

voornamelijk de interne dimensie een voortdurend proces tussen de onderscheiden actoren256. 

Het is dan ook vaak zo dat wanneer een grote mate van autonomie wordt toegekend, men best 

ook de voorwaarden voor een secessie opneemt in het akkoord, aangezien er geen 

internationaalrechtelijke regeling ter beschikking staat257. Daarom dat het inschrijven van een 

mogelijke hereniging met de Republiek Ierland door middel van een referendum van groot 

belang was voor de Noord-Ieren258. De nationale leuze van het Verenigd Koninkrijk, “Quis 

Separabit” of “Wie Zal Ons Scheiden”, blijkt geen vaststaand gegeven meer. Later in deze 

masterproef zal dit motto nogmaals opduiken met betrekking tot Schotland en zijn 

onafhankelijkheidsaspiraties259.  

Men kan ook besluiten dat het interne recht op zelfbeschikking beter tegemoet komt aan de 

huidige politieke situatie zowat overal ter wereld260. De lijn tussen wat politiek haalbaar en 

wat juridisch mogelijk is, lijkt niet altijd even makkelijk te bewandelen. De interne dimensie 

lijkt zich zodoende steeds meer te manifesteren ten opzichte van de externe dimensie vanwege 

de grotere haalbaarheid. Desondanks bestaat er meer rechtsleer over het externe aspect. Het 

internationaal recht staat relatief open ten opzichte van interne zelfbeschikking, waar het 

eerder afzijdig staat ten opzichte van het externe. Wel valt op te merken dat het intern recht op 
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zelfbeschikking zich niet leent tot een snelle uitvoering261, waardoor elke nieuwe kleine stap 

beter gedragen kan worden onder de verschillende actoren. Dat er meer toepassing gemaakt 

wordt van het intern aspect dan van het extern in deze materie, blijkt ook uit de evolutie door 

de jaren van de zaken die het Human Rights Committee ter zake behandeld heeft262. 

1.4.3 Kritiek op de verdeling intern en extern recht op zelfbeschikking 

Geen enkel verdrag of uitspraak door een internationale rechtbank geeft een expliciet 

onderscheid binnen het recht op zelfbeschikking weer. De dichotomie komt met andere 

woorden voort uit de interpretatie van zulke documenten in de rechtsleer. De 

meerderheidsopvatting volgt zonder al te veel problemen deze tweedeling. Toch zijn er enkele 

auteurs die menen dat deze onderverdeling geen steek houdt.  

Zo beargumenteert Summers263 dat de opdeling in se niets zegt over de inhoud van het recht 

aangezien er geen specifieke zaken aan gekoppeld worden. Zo doen de Human Rights 

Covenants uit 1966 dit volgens hem wel door het recht op zelfbeschikking onder te verdelen 

in een politiek, economisch, sociaal en cultureel deel. Dit toont dan ook aan dat de 

onderverdeling in intern en extern eerder arbitrair is. Toch geeft hij aan dat het wel een 

effectieve weergave kan vormen van het recht op zelfbeschikking als principe. 

Van Walt van Praag264 ziet het onderscheid zelfs als overbodig en speculatief. Men dient het 

recht op zelfbeschikking namelijk niet als een inhoudelijk, maar als een procedureel recht te 

zien. De onderverdeling in een enerzijds intern en anderzijds extern recht op zelfbeschikking 

zorgt voor een inhoudelijke voorbestemdheid die niet wenselijk wordt geacht. 

Voorts duidt ook Seranatne265 op de arbitraire opdeling van het recht op zelfbeschikking. Zij 

meent dat het voornamelijk een politiek geïnspireerde keuze betreft die toelaat het recht in 

deze of gene zin te interpreteren naar gelang de politieke voorkeur. Ook meent ze dat de 

tweespalt onmogelijk de complexiteit duidelijk kan maken en het zodoende nog meer ambigu 
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maakt. Ten slotte beweert ze dat het ook de oude mentaliteit blootlegt van het Westen als 

geciviliseerde regio, die zich meer inlaat met het interne recht op zelfbeschikking ten opzichte 

van de rest van de wereld, die enkel focussen naar het externe recht op zelfbeschikking. 

1.5 Conclusie 

Na het bespreken van de algemene historiek ging het eerste deel over in het analyseren van de 

belangrijkste verdragen met betrekking tot het recht op zelfbeschikking. Verder kwam de 

meest relevante rechtspraak apart aan bod. Daarna werd besproken hoe de rechtsleer de 

opdeling extern en intern recht op zelfbeschikking maakt en wat deze precies inhoudt.  

Met het oog op volgende delen is het mogelijk een conclusie te maken die relevant is voor de 

verdere stukken. Het eerste deel heeft proberen aantonen dat het uitoefenen van het extern 

recht op zelfbeschikking hoogst controversieel is, al staat het internationaal recht er neutraal 

tegenover. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat deze optie voor regio’s in het Westen quasi 

uitgesloten lijkt indien er geen wil tot medewerking van de moederstaat is, zoals de Reference 

Re Secession of Quebec case266 impliceert. Het zal er voor zulke regio’s op aan komen om 

zich meer autonomie toe te eigenen via het interne recht op zelfbeschikking.  

Zoals vermeld is er natuurlijk nog altijd een mogelijkheid tot politiek onderhandelde secessie. 

Een frequent gebruikte optie is om dan ook het instellen van een referendum. Deze piste zal, 

naast andere, onderzocht worden in het deel rond Schotland en Catalonië267. In het tweede 

deel echter zal voornamelijk ingezoomd worden op hoe deelstaten, en in de ruimere zin sub-

statelijke actoren, zich meer autonomie kunnen toe-eigenen in een kader van multi-level 

governance binnen het supranationale kader dat de Europese Unie biedt. Dit door middel van 

onder andere verschillende beïnvloedingskanalen te onderscheiden die regio’s kunnen 

hanteren. 
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DEEL 2. MULTI-LEVEL GOVERNANCE IN DE EUROPESE UNIE 

2.1 Multi-level Governance 

Na het internationaalrechtelijk kader besproken te hebben omtrent het recht op 

zelfbeschikking in al zijn gelederen, zoomen we nu verder in richting het derde deel dat zal 

focussen op Schotland en Catalonië. Dit deel zal dus handelen in functie van het derde deel. 

Daarom zal er hier voornamelijk aandacht geschonken worden aan grondwettelijk vastgelegde 

regio’s die al in meer of mindere mate autonomie uitoefenen. Dit tweede deel van deze 

masterproef tracht een analyse te maken van hoe zulke sub-statelijke actoren hun intern recht 

op zelfbeschikking kunnen maximaliseren binnen een supranationaal kader als de Europese 

Unie. Dit is niet verwonderlijk als men in beschouwing neemt dat er binnen de Europese Unie 

74 regio’s zijn met elk een zekere mate van zelfbestuur die 56,3% van de Europese bevolking 

uitmaken268. Daarnaast wordt ongeveer 75% van de Europese regelgeving door sub-statelijke 

entiteiten geïmplementeerd, wat de beïnvloedingsdrang enkel maar versterkt269. 

Naast de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de Europese besluitvorming zal ook 

bekeken worden of er verwijzingen naar het recht op zelfbeschikking te vinden zijn in de 

Europese verdragen. Voorts zal tegen het licht gehouden worden hoe die regio’s en de Unie 

zich dan dienen te gedragen ten opzichte van het subsidiariteitsprincipe. 

Sinds het einde van de jaren 1980 kwam het concept multi-level governance aan bod. Een 

steeds verregaandere deepening van de Unie en de vervolmaking van de interne markt door de 

Single European Act270 uit 1986 zorgde voor een tanende controle van nationale overheden 

ten koste van meer integratie271. Het waren Hooghe en Marks272 die voor het eerst het concept 

uitgebreid bespraken. Zij omschreven dit nieuwe concept dan ook als territoriaal 

overkoepelende beleidsnetwerken waar supranationale, nationale, regionale en lokale actoren 
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met elkaar verweven zijn273. In tegenstelling tot andere auteurs zien zij hier dus geen 

rechtstreekse confrontatie met de soevereiniteit van de staten die in zulk netwerk verweven 

zitten274.  

Om het begrip beter te kunnen kaderen onderscheidt men twee dimensies binnen het begrip 

multi-level governance. De verticale dimensie doelt op de gelaagdheid van de niveaus waarin 

regelgevende activiteiten plaatsvinden. De horizontale dimensie daarentegen legt de nadruk 

op de interdependentie van al deze actoren275. Binnen deze dynamiek van verschillende 

beleidsniveaus die onderling afhankelijk zijn van elkaar dient men multi-level governance te 

zien als meer dan een som van de delen276. Elke schakel binnen deze ketting van 

onderscheiden overheden beïnvloedt de ander tijdens het creëren van regelgeving. 

Voor deze masterproef is het voornamelijk de bedoeling om de positie van de sub-statelijke 

autoriteiten binnen deze ketting te bekijken. Het is  gecontesteerd dat deze overheden een 

volwaardig derde level binnen de multi-level governance in de Europese Unie zijn277, al lijkt 

de tendens voor de voornamelijk sterke regio’s wel zo te zijn278. De groei in invloed van 

regio’s was reeds merkbaar bij de eenmaking van de interne markt onder leiding van 

Commissie-voorzitter Jacques Delors in het begin van de jaren 1990279. Men kan zelfs 

spreken van een nieuwe regionale politieke cultuur die kwam opzetten. De oorzaak hiervan 

lijkt men te kunnen vinden in het toenemende gewicht van de EU als supranationaal kader die 

een bottum up tendens in gang zette. 

Om te vermijden dat het idee van multi-level governance strandt in een juridische fictie en er 

zodoende geen wederzijdse beïnvloeding tussen de verschillende niveaus kan zijn, zullen er 

zowel grondwettelijke als institutionele garanties moeten ingebouwd worden om de 
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participatie op elk level te garanderen280. Binnen de Europese Unie zit deze garantie vervat in 

art. 5 TEU, die stelt dat het subsidiariteitsprincipe moet gerespecteerd worden, ook ten 

aanzien van regionale overheden281. Verder in deze masterproef282 zal nog dieper ingegaan 

worden op art. 5 TEU, wanneer er zal gezocht worden naar aanwijzingen met betrekking tot 

het recht op zelfbeschikking in Europese wetgeving.  

Verder vermeldt de Europese Unie multi-level governance zelfs letterlijk in sommige van zijn 

resoluties. Zo ook in Verordening (EU) nr. 1303/2013 waar men multi-level governance als 

een principe ziet dat gerespecteerd dient te worden wanneer partnerschappen gesloten worden 

met sub-nationale autoriteiten om Europees recht te implementeren283. Hetzelfde volgt ook uit 

het Europe 2020 programma284 dat de nadruk legt op het overbrengen en implementeren van 

Unie recht door de sub-nationale overheden omdat deze dichter bij het volk staan285. 

Voorts geeft ook het Comité van de Regio’s multi-level governance een prominente plaats 

binnen hun werking. In hun Charter on Multi-Level Governance286 geven ze niet alleen een 

definitie van wat het begrip juist inhoudt, ze codificeren ook hoe dat bereikt dient te worden. 

Zij zien multi-level governance als: “coordinated action by the European Union, the Member 

States and local and regional authorities, based on partnership and aimed at drawing up and 

implementing EU policies”. Ook de Commissie besprak dit in zijn White Paper on 

Governance287. Deze White Paper heeft net als het Charter van het Comité van de Regio’s 

echter geen bindende waarde en zijn dus soft law van aard. 
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2.2 Nieuwigheden in het Verdrag van Lissabon288 

Zoals reeds aangehaald wordt er in de rechtsleer pas over multi-level governance gesproken 

sinds eind van de jaren 1980. Tot aan het Verdrag van Maastricht289 uit 1992, die de 

oprichting van de Europese Unie met zich meebracht, was er weinig tot geen aandacht voor 

de regionale dimensie van de toen nog Europse Gemeenschap.   

 

Dit werd Landesblindheit genoemd, Europa was blind ten opzichte van regionale 

autonomie290. Van blindheid ging het naar bijziendheid door het Verdrag van Maastricht291. 

De Europese Unie was niet langer enkel en alleen gestoeld op de lidstaat op zich, er kwam 

meer en meer invloed vanuit de Europese instituten zelf en de sub-nationale entiteiten in een 

“polycentrisch” geheel292. De evolutie naar meer nadruk op deze entiteiten uitte zich verder in 

de jaren 1990 door onder meer de finalisering van de Belgische federale staat, de start van het 

devolution proces in het Verenigd Koninkrijk, de grondwettelijke versterking van de Länder 

in Duitsland, enzovoort. De oprichting van het Comité van de Regio’s in 1994 onder het 

Verdrag van Maastricht is dan ook een heuse stap voorwaarts die later293 ten gronde zal 

besproken worden.  

Er is dus sprake van een grotere openheid naar de regionale dimensie sinds Maastricht, maar 

een Europe of Regions is nog ver af. In de zaak Waals Gewest v. Commissie294 bijvoorbeeld 

kreeg het Europees Hof van Justitie voor het eerst een rechtstreekse vraag van een 

gedecentraliseerde autonome regio, in casu met betrekking tot onrechtmatige staatssteun aan 

de Waalse staalsector295. Hier besliste het Hof dat deelstaten niet over dergelijke autonome  
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procesbevoegdheid beschikken296. Dit deed ze om het institutionele evenwicht in de 

Verdragen niet in gevaar te brengen en te maken dat regio’s uit eenzelfde staat niet tegenover 

elkaar stonden in een niet-prejudiciële procedure297.  

Er is echter wel de mogelijkheid voor regio’s om onder strikte voorwaarden het Hof te vatten 

onder art. 263(4) TFEU. Deze manier staat slechts open wanneer de desbetreffende regio 

onder nationaal recht rechtspersoonlijkheid heeft298. Dit behoort tot de vaste rechtspraak van 

het Hof299. 

2.2.1 Art. 4(2) TEU: Nationale Identiteit 

Het Verdrag van Lissabon betekende een nieuwe stap in deze evolutie naar meer aandacht 

voor de regionale autoriteiten. Hoewel zij niet volledig als apart derde level binnen de multi-

level governance worden geplaatst, worden ze toch expliciet vermeld in art. 4(2) TEU: “The 

Union shall respect the equality of Member States before the Treaties as well as their national 

identities, inherent in their fundamental structures, political and constitutional, inclusive of 

regional and local self-government. […].” 

Deze bepaling staat bekend als de nationale identiteitsclausule in het Verdrag van Lissabon300. 

Er staat letterlijk vermeld dat de Europese Unie zijn lidstaten in al zijn facetten zal 

respecteren, zo ook de regionale en lokale besturen. Dit is een vernieuwing is ten opzichte van 

vorige verdragen. Een staat is dus met andere woorden vrij zich in te richten als een federale 

of confederale staat zonder in te gaan tegen zijn Europeesrechtelijke verplichtingen301. Dit 

respect ten opzichte van regionaal zelfbestuur impliceert echter geen recht om autonomie te 

claimen door een regio302. Deze verworvenheid slaat enkel op regio’s die reeds grondwettelijk 

verankerd zijn in de desbetreffende moederstaat303 waardoor er geen vorm van een recht op 
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zelfbeschikking valt te lezen in art. 4(2) TEU. Anderzijds lijkt het erkennen van een federale 

staatsstructuur impliciet een zekere vorm van interne zelfbeschikking te aanvaarden. 

De kans dat het Hof van Justitie een inbreuk zal vaststellen ten voordele van regionale 

besturen op basis van art. 4(2) TEU is echter eerder klein. Pas bij flagrante inbreuken en het 

duidelijk negeren van de regionale zelfbesturen zal het Hof kunnen tussenkomen304.  

2.2.2 Art. 5 (3): Subsidiariteitsprincipe 

Dit principe vertrekt vanuit het gedachtegoed dat beslissingen op het meest geschikte niveau 

genomen moeten worden, hetgeen vaak ook best zo dicht mogelijk bij de burger305 is. 

Wanneer de Europese Unie in materies waar het niet exclusief bevoegd voor is dan toch actief 

wordt, kan zij in het vaarwater komen van nationale overheden. Het is pas sinds Lissabon dat 

men ook is beginnen rekening houden met andere wetgevende niveaus. Een kleine toevoeging 

was daarvoor voldoende.  

Art. 5(3) TEU definieert subsidiariteit. Het stelt dat de Unie, wanneer de materie niet onder 

zijn exclusieve bevoegdheden valt, enkel zal handelen indien de vooropgestelde doelen niet 

kunnen bereikt worden door de lidstaat. Dit op zowel het centrale, regionale als lokale niveau. 

De Unie zal dus slechts handelen wanneer ze denkt dat zij beter geplaatst zijn om actie te 

ondernemen.  

Deze bepaling valt samen te lezen met art. 5 uit het Tweede Protocol306 dat eveneens handelt 

over de subsidiariteit. Men zal volgens dit artikel tijdens het opmaken van wetgeving steeds 

rekening houden met de principes van subsidiariteit en proportionaliteit. Er zal dan ook een 

gedetailleerd rapport gemaakt worden van hoe deze principes geïmplementeerd zijn. Voorts 

zal men rekening houden met het feit dat dit noch financiële, noch administratieve lasten met 

zich mee mag brengen die het doel van de maatregel onevenredig overschrijden, voor zowel 

Europese, nationale, regionale en lokale overheden.  

De Europese Unie zal nu dus ook rekening moeten houden met het regionale niveau. Men kan 

spreken van een logische evolutie, want binnen federale staten zoals België en Duitsland 

liggen vaak exclusieve bevoegdheden op dat niveau. Dat men de implicaties voor het 
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regionale bestuur zal moeten duidelijk maken, kan men dus zien als een reactie op de 

zogezegde regional blindness die er heerste binnen de Unie307. Deze expliciete erkenning was 

dan ook een van de eisen van enkele regionale wetgevende autoriteiten in de Flanders 

Declaration308. 

Om dit subsidiariteitsprincipe te beschermen en een correcte toepassing te doen vinden, werd 

het Early Warning System bedacht. Aanvankelijk werd dit opgericht als middel om nationale 

parlementaire betrokkenheid te verhogen en niet om sub-nationale autoriteiten te 

versterken309. Zo blijkt uit art. 6, lid 1 van het Tweede Protocol310 dat elk nationaal parlement, 

of elke kamer daarbinnen, een reasoned opinion kan versturen met zijn grieven in verband 

met de mogelijke onverenigbaarheid met het subsidiariteitsprincipe. Deze nationale 

parlementen kunnen regionale parlementen ook consulteren wanneer zij dit appropriate 

achten. Dit bezwaarschrift moet binnen de acht weken na het overmaken van de voorgestelde 

wetgeving teruggezonden worden.  

De bekommernissen van een regionale wetgevende macht kunnen bijgevolg enkel 

doorwerking krijgen als ze geruggesteund wordt door het nationale parlement311. Participatie 

in dit Early Warning System door regionale parlementen zal dus afhangen van interne 

akkoorden en medewerking van het nationale parlement312. Er rust met andere woorden geen 

plicht op de nationale parlementen om de regionale parlementen te betrekken, aangezien de 

term “appropriate” vrij kan geïnterpreteerd worden313. Het lijkt dus op die manier geen 
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afdwingbaar recht te zijn voor regio’s314 Het zal noodzakelijk zijn om specifieke 

mechanismen te installeren tussen nationale parlementen en regio’s met wetgevende 

bevoegdheden om een effectieve controle op het subsidiariteitsbeginsel te bewerkstelligen315.  

Naast samenwerking op vlak van de controle op het subsidiariteitsprincipe tussen nationale en 

regionale overheid, zal die ook nodig zijn met betrekking tot implementatie van EU-recht. In 

de zaak Commissie v. Spanje316 duidt Advocate-General Kokkett duidelijk op het feit dat ook 

de Autonomas Comunidades de plicht hebben om EU-recht op een correcte wijze te 

implementeren wanneer het gaat over materie waar zij bevoegd voor zijn317.  

Dat deze implementatie dan leidt tot verschillen tussen regio’s binnen eenzelfde lidstaat hoeft  

niet te verbazen. In de zaak Horvath318oordeelt het Hof dat er geen probleem is wanneer de 

geïmplementeerde Europese regelgeving verschilt in uitwerking van de andere regio’s indien 

de regel geen directe werking had, geldt voor ieder subject binnen dat gebied en op zichzelf in 

overeenstemming is met het EU-recht. 

Er is nog een andere optie indien het nationale parlement geen rekening houdt met de 

regionale wetgevende macht om zich te doen gelden op vlak van subsidiariteit. Het Comité 

van de Regio’s heeft namelijk sinds het Verdrag van Lissabon de mogelijkheid om zaken aan 

te brengen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie wanneer er zich een mogelijke 

schending van het subsidiariteitsprincipe voordoet319. Deze optie, vervat in art. 8 van het 

Tweede Protocol, zal echter eerder gebruikt worden om de banden met nationale overheden te 

versterken dan om effectief naar het Hof te stappen320.  

Voorts kunnen regio’s ook het Hof aanspreken als particuliere verzoeker op basis van art. 

263, lid 4 TFEU of als gemachtigde van hun lidstaat op basis, hetgeen in dit geval 
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logischerwijs niet zou werken. De eerste optie is dan weer verbonden aan strikte eisen van 

rechtstreekse en individuele geraaktheid welke niet eenvoudig zijn om aan te tonen321. 

In theorie gaan de regio’s met wetgevende bevoegdheden er dus op vooruit met het 

vernieuwde subsidiariteitsprincipe. Het lijkt er echter wel op dat de regionale betrokkenheid 

bij het Europese beleidsniveau zich enkel kan doordrukken wanneer de centrale overheid en 

nationale parlementen hiermee toestemmen. Zij hebben in dit Early Warning System de 

sleutel in handen. Indien er geen rechtstreekse betrokkenheid door de regio’s kan zijn door het 

tegenwerken van die nationale parlementen, kunnen zij zich nog steeds hun grieven via het 

Comité van de Regio’s kenbaar maken. Die kan dan stappen ondernemen om het 

subsidiariteitsprincipe te handhaven.   

2.3 Regionale Autonomie binnen de Europese Unie 

Na de bespreking van de positie van regio’s binnen een multi-level governance kader en de 

analyse van zowel art. 4 TEU als art. 5 TEU, zal nu verder gekeken worden naar de 

mogelijkheden gericht op het creëren van meer invloed voor regio’s die al een zekere 

autonomie uitoefenen, de zelfbesturende constitutionele regio’s322 . De grootste en sterkste 

onder hen zijn hier de Belgische gemeenschappen en gewesten, de Duitse Länder, de Spaanse 

Autonomas Comunidades en de Devolved Administrations in het Verenigd Koninkrijk zijn.  

Er zijn auteurs die dit type regio een speciaal statuut binnen de Unie zouden willen 

toedichten. Onder andere Bengoetxea leest in de eerder besproken zaak Horvath323 samen met 

de zaken Azores324, Vlaamse sociale zekerheid325 en Gibraltar326 een opening naar de 

erkenning van zulk statuut binnen het institutioneel kader van de EU327. Dit komt vooral voor 

wanneer een welbepaalde materie naar de Unie verschuift waar regio’s exclusief bevoegd 

voor zijn. Ze worden dan genoodzaakt om via hun moederstaat te procederen in het Hof te 
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Luxemburg indien er zich disputen voordoen328. Enkel een verdragswijziging zou deze regio’s 

kunnen binnenloodsen in het Europees constitutioneel kader, aangezien er verder geen 

juridische aanknopingspunten voor handen zijn die deze doorbraak kunnen bewerkstelligen. 

2.3.1 Comité van de Regio’s 

Zoals reeds eerder vermeld, zag men vanaf de Single European Act329 uit 1988 welke impact 

de Europese instellingen hadden op regionale materies330. De oprichting van de Consultative 

Council of local and regional authorities als adviesorgaan gekoppeld aan de Commissie in dat 

zelfde jaar is de eerste veruitwendiging daarvan331. De Commissie heeft dus duidelijk een 

voortrekkersrol. Ze onderkent het belang van regionale participatie in de besluitvorming. 

Naast de lidstaten met de meest grondwettelijk verankerde regio’s was het ook zij die de 

aanzet gaf tot oprichting van het Comité van de Regio’s. 

Het eerste voorstel tot oprichting van een sterkere opvolger van de Council of local and 

regional authorities kwam er in 1990, waarna het op 20 juli 1993 zijn definitieve oprichting 

kende onder impuls van de Commissie en onder andere Duitsland, België en Spanje332. In 

maart van het daaropvolgende jaar hield het jongste orgaan van de Unie zijn eerste plenaire 

zitting te Brussel.  

Wanneer men kijkt naar het Verdrag van Lissabon333 neemt het Comité van de Regio’s echter 

geen volwaardige plaats in tussen de opgelijste instellingen in art. 13(1) TEU. Ze wordt pas 

vermeld in art. 13(4) TEU: “The European Parliament, the Council and the Commission shall 

be assisted by an Economic and Social Committee and a Committee of the Regions acting in 

an advisory capacity”. Ze zal dus advies kunnen leveren aan de drie instellingen die zich 

bezighouden met de Europese wetgeving. Het is ook in dit verdrag dat het Comité van de 

Regio’s zijn bevoegdheden ziet uitgebreid worden. 
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2.3.1.1 Doelen, samenstelling en bevoegdheden 

Sinds zijn oprichting stelt het Comité zijn beleid af op drie pijlers. In hun Mission 

Statement334 halen ze deze dan ook duidelijk aan. Ten eerste heeft ze tot doel multi-level 

governance ten volle te promoten, om zo de participatie van regionale en lokale autoriteiten te 

maximaliseren in het besluitvorming proces van de Unie. Ten tweede zal ze waken over het 

subsidiariteitsprincipe dat de Europese Unie moet respecteren bij het maken van nieuwe 

wetgeving. Ten slotte verbinden ze zich ertoe om te zorgen voor een grotere nabijheid van de 

burger bij de besluitvorming om zo op een transparante manier de participatie te verhogen, 

hetgeen in lijn ligt met de bepaling in art. 10(3) TEU. Het valt op dat deze drie principes 

duidelijk met elkaar verweven zijn en gebaseerd zijn op participatie. Hier valt dan weer de 

link te leggen met het interne aspect van het recht op zelfbeschikking dat ook op die leest 

geschoeid is. 

Na de toetreding van Kroatië bij de Unie335 telt het Comité 350 leden waarvan het mandaat 5 

jaar duurt. De leden die zetelen binnen het Comité zullen volgens art. 300 (3) TFEU: “consist 

of representatives of regional and local bodies who either hold a regional or local authority 

electoral mandate or are politically accountable to an elected assembly”. Verder wordt er in 

het Verdrag niet aangegeven hoe deze mandaten moeten verdeeld worden binnen de lidstaten, 

dus kunnen zij zelf bepalen welke verdeling ze hanteren om leden te delegeren naar het 

Comité336. Frankrijk houdt hier bijvoorbeeld zelf de controle over, waar Duitsland, België, de 

UK en Spanje de verdeling overlaten aan de desbetreffende regio’s zelf337 

Het is ook verder in het TFEU338 dat het takenpakket van het Comité van de Regio’s 

besproken wordt. Eerst en vooral bepaalt art. 300(4) TFEU dat het Comité volledig 

onafhankelijk te werk gaat en het zodoende geen instructies hoeft te volgen van de andere 

instellingen. Al hun adviezen schrijven ze bijgevolg enkel en alleen in de general interest van 

de Unie, met een focus op de belangenbehartiging van lokale en regionale autoriteiten.  
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De belangrijkste bezigheid van het Comité is vastgelegd in art. 307 TFEU, namelijk zijn 

adviesbevoegdheid. Het Comité zal volgens het eerste lid geconsulteerd worden bij het 

creëren van nieuwe wetgeving door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie indien 

het in de verdragen verplicht wordt of wanneer deze instellingen het “appropriate” achten. 

Sinds zijn oprichting na het Verdrag van Maastricht339 breidde elk verdrag de materies 

waarover het Comité advies mag leveren uit. Sinds het Verdrag van Lissabon valt hier een 

brede waaier aan materies onder340. Volgens het tweede lid kunnen de bovengenoemde 

instellingen ook een tijdslimiet instellen van 1 maand waarna een advies niet meer nodig is. 

Het derde lid stelt dat wanneer het Europees Economisch en Sociaal Comité bevoegd is om ex 

art. 304 TFEU advies uit te brengen, het Comité van de Regio’s ook een advies mag 

uitbrengen indien ze menen dat er lokale of regionale belangen aan te pas komen. Ten slotte 

bepaalt het vierde lid dat het Comité ook op eigen initiatief adviezen en rapporten mag 

uitbrengen, hetgeen sinds de oprichting regelmatig gebeurde en belangrijk was341.  

Deze potentieel ongelimiteerde bevoegdheid is een van de sterktes sinds het Verdrag van 

Lissabon. In alle materies waar lokale en regionale belangen spelen kan het Comité nu 

tussenkomen in de vorm die zij gepast acht342. Een van de grote constanten in alle adviezen is 

de nadruk op het subsidiariteitsprincipe. Het Comité van de Regio’s wordt daarom soms 

aanzien als de ‘bewaker van de subsidiariteit’343. 

In die lijn breidde het Verdrag van Lissabon de bevoegdheden van het Comité ook uit. Ex art. 

8 van het Tweede Protocol344 heeft het Comité een omlijnde procesbevoegdheid voor het Hof 

van Justitie. Ze kan nu als ‘bewaker van de subsidiariteit’ een potentiële inbreuk op de 

subsidiariteit voor het Hof brengen. Dit zullen ze echter enkel kunnen doen wanneer ze in de 

desbetreffende materie volgens de Verdragen verplicht geconsulteerd dienden te worden345.  
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Voorts valt de bevoorrechte procesbevoegdheid te erkennen in art. 263 TFEU. Het Comité zal 

zodoende de mogelijkheid hebben om zaken voor het Hof van Justitie te brengen wanneer zij 

tot doel heeft haar prerogatieven te beschermen. Samen met de bevoegdheid als ‘bewaker van 

de subsidiariteit’ kan gesteld worden dat het Comité sinds Lissabon een semi-geprivilegieerde 

verzoeker is geworden346. 

2.3.1.2 Evaluatie en perspectieven 

De vraag die zich na zulke analyse van de bevoegdheden van het Comité stelt is in welke 

mate zij ook invloed heeft op de besluitvorming. Kan het Comité een effectieve meerwaarde 

betekenen voor regio’s binnen de Europese Unie, en zo ja, is er een mogelijkheid tot groei 

voor de jongste instelling binnen het institutioneel kader van de Unie?  

Wat betreft de adviesbevoegdheid valt het niet altijd in concreto na te gaan of een van de 

instellingen het geleverde advies van het Comité gevolgd heeft, aangezien nooit duidelijk kan 

worden welke aanpassingen rechtstreeks door het advies zijn ingegeven. Desalniettemin levert 

de Commissie twee maal per jaar een rapport af waar het melding maakt van wanneer het een 

bepaald advies heeft gevolgd en wanneer niet347. Het Comité zelf maakt ook soortgelijke 

rapporten om de eigen invloed op de besluitvorming na te gaan348, al blijft het niet eenvoudig 

om de precieze impact op de besluitvorming weer te geven. 

Toch zijn er pogingen ondernomen om deze invloed te meten. Zo blijkt er toch een 

significante invloed bestaat wanneer men uitgaat van het feit dat het Comité enkel de 

mogelijkheid bezit om via argumenten de Commissie bij te sturen in haar drafts349. 

Anderzijds blijkt dat de invloed die kan uitgaan van het Comité grotendeels is toegespitst op 

de materies waarin het een zekere expertise voor de dag kan leggen350. De invloed van het 

Comité blijft dus eerder gelimiteerd aangezien de Commissie in het opstellen van haar drafts 
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ook reeds een breed middenveld aan stakeholders heeft geconsulteerd en in rekening werden 

gebracht waar zodoende de belangen van regio’s mogelijk al in verwerkt zitten351. 

Naast de adviesbevoegdheid heeft het Comité zoals eerder gesteld ook een procesbevoegdheid 

als semi-geprivilegieerde verzoeker voor het Hof. Onder andere Cygan meent dat het 

soortelijk gewicht van het Comité in de mogelijkheid om voor het Hof te procederen wanneer 

haar prerogatieven mogelijks geschonden worden, te groot is wanneer men hun rol in het 

besluitvormingsproces weegt352. Deze bevoegdheid werd tot op de dag van vandaag nog niet 

gebruikt353. 

Het is moeilijk om een balans op te maken over het geleverde werk van het Comité. 

Academici zijn eerder terughoudend, waar de practici binnen het Comité wel overtuigd zijn 

van het nuttige werk dat het Comité verricht voor lokale en regionale autoriteiten354. Als 

resultaat van een onomkeerbaar proces van regionalisering binnen de Unie en met 

mogelijkheden tot groei, lijkt het niet zinvol het Comité af te schrijven355. Initieel werd ze 

opgericht met de bedoeling uit te groeien tot een ‘Chamber of Regions’ met een sterk 

institutioneel karakter en codecisie bevoegdheid356 .  

Dit behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Het Comité zou dan uitgroeien naar een derde 

wetgevende kamer binnen de EU die de lokale en regionale autoriteiten vertegenwoordigt. Er 

zijn nog vier andere mogelijk scenario’s uitgewerkt door het Leuvense Center for Global 

Governance Studies357. De eerste mogelijkheid wijzigt het Comité van een apart instituut naar 

een assembly binnen het Europees Parlement of er mee geassocieerd. Hiermee wordt het een 

soort tweede kamer binnen het Parlement. Vervolgens opent men de mogelijkheid om zulke 

assembly in of geassocieerd met de Raad te maken. Hiervoor zullen grote wijzigingen aan het 

Verdrag nodig zijn, hetgeen niet voor de hand liggend is. 
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Wel is het mogelijk om zonder drastische verdragswijzigingen het Comité om te bouwen tot 

een territoriaal platform voor de lokale en regionale autoriteiten dat het werk van  de 

Commissie ondersteunt. Samen met het maximaliseren van de huidige bevoegdheden van het 

Comité lijken dit de meest haalbare opties naar de toekomst toe. 

Al deze mogelijke scenario’s zullen echter wel de grote zwakte van het Comité moeten 

onderkennen en verhelpen om het Comité levensvatbaar te houden. De heterogeniteit binnen 

deze instelling geldt als het grootste struikelblok naar een ruimere en actievere wetgevende 

rol358, lokale en regionale autoriteiten delen namelijk niet altijd dezelfde belangen. 

Vertegenwoordigers van die lokale overheden hebben ook een andere visie op het versterken 

van het Comité van de Regio’s359, zij willen immers hun positie logischerwijs behouden. 

Aan de andere kant valt er nog een tweespalt op te merken binnen de vertegenwoordigde 

regio’s. Enerzijds zijn er de regio’s met wetgevende machten, zij verenigden zich begin van 

dit millennium reeds als de RegLeg Group360. Anderzijds zijn er de regio’s zonder zulke 

bevoegdheden. Deze eerste groep, waar deze masterproef op focust, neemt een dominantere 

plaats in binnen het Comité maar botst daardoor vaker op de limieten van de instelling361. De 

mogelijkheden binnen deze RegLeg zullen dan ook later besproken worden362.  

Het valt te besluiten dat het Comité van de Regio’s nog te vaak kampt met interne spanningen 

om efficiënt en effectief te zijn. De uitbreiding van bevoegdheden die het kende in het 

Verdrag van Lissabon zijn de eerste stap om deze twisten op te lossen. Desalniettemin zal er 

meer nodig zijn om het Comité en bijgevolg de regio’s een sterkere positie binnen het 

institutionele kader van de Unie te geven. Voornamelijk regio’s met wetgevende bevoegdheid 

voor bepaalde materies in hun moederstaat verwachten als sturende kracht binnen het Comité 

een verdere uitbreiding van bevoegdheden. Het is alleszins positief te noemen dat er wel 

degelijk een merkbare beïnvloeding plaatsvindt via het Comité363. Warleigh stelt dan ook 
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terecht dat: “Successful despite its shortcomings, the CoR is the perfect embodiment of multi-

level governance in the Union”364. 

2.3.2 Raad van Ministers 

Naast het Comité van de Regio’s zijn er nog mogelijkheden tot beïnvloeding van het 

supranationale level, zoals via de Raad van Ministers of Council. Het valt nogmaals te 

benadrukken dat via beïnvloeding van het Europese niveau de regio’s met wetgevende 

bevoegdheden hun interne zelfbeschikking uitdiepen. Aangezien ongeveer 70% van de EU-

wetgeving geïmplementeerd wordt door regio’s, is het dus niet onbelangrijk voor die regio’s 

om zich ook in het Europese toneel te mengen365. 

Voor het Verdrag van Maastricht366 was er geen mogelijkheid om een vorm van afvaardiging 

van regionale ministers te bekomen in de Council. Dit was een van de eisen van de sterkere 

regio’s uit de Unie tijdens de onderhandelingen rond het nieuwe Verdrag uit 1992367. Het 

hoeft dus niet te verbazen dat door toedoen van voornamelijk Duitsland en België de 

mogelijkheid tot vertegenwoordiging door regio’s werd ingeschreven in het Verdrag van 

Maastricht. 

Sinds Maastricht bepaalt art. 16(2) TEU368 dat de Raad bestaat uit een vertegenwoordiger van 

elke lidstaat op ministerieel niveau die de regering van de lidstaat kan verbinden en voor hem 

kan stemmen. Voor Maastricht moest elke regering van een lidstaat ‘een van zijn leden’ 

delegeren, wat betekende dat het enkel om nationale ministers ging369. De regionale minister 

die dan zal gaan zetelen in de Council zal zich echter moeten uitspreken voor de hele 

lidstaat370. Zij zal zich in die hoedanigheid ook moeten aanmelden bij het General Secretariat 

van de Council371.  
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Deze bepaling creëert met andere woorden geen recht maar enkel een mogelijkheid om als 

regionale overheid gedelegeerd te worden naar de Council door de moederstaat372 . Er zullen 

dus interne akkoorden nodig zijn om deze delegatie te bekomen373. 

De bepaling toont ook dat de desbetreffende regio niet in zijn eigen capaciteit zetelt. De eigen 

regionale belangen zullen zodoende moeilijker verdedigd kunnen worden aangezien er al een 

compromis zal moeten gevonden worden met andere regio’s die bevoegd zijn voor die 

welbepaalde materie374 . In België bijvoorbeeld, is het compromis ook een van de drie 

principes waar de interne akkoorden om draaien, namelijk consensus, gemengde delegatie en 

rotatie375.  

Men mag ook niet vergeten dat een groot deel van de beslissingen reeds op voorhand binnen 

de COREPER worden genomen. Regio’s zouden dus eerst en vooral daar hun belangen 

kunnen verdedigen, aangezien in de Council altijd eerst een compromis zal moeten gevonden 

worden binnen de moederstaat met de centrale overheid en/of de andere regio’s met 

wetgevende bevoegdheden in de betrokken materie376. Dit doet Kottman377 besluiten dat het 

wenselijker is om binnen de moederstaat tot een compromis te komen aangezien de impact 

hier groter zal zijn dan wanneer ze direct in de Council zetelen als vertegenwoordiger van hun 

moederstaat. Hij stelt dus dat de vertegenwoordiging bij de Council geen extra 

beïnvloedingskanaal uitmaakt binnen het Europese institutionele kader maar eigenlijk eerder 

binnen de lidstaat zelf plaatsvindt.  

2.3.3 Paradiplomacy 

Naast de formele kanalen binnen de instellingen van de EU, vallen er ook informele kanalen 

te bemerken in het beïnvloedingsproces door regio’s. Zo valt de term paradiplomacy hier 

onder. Deze samentrekking van parallel en diplomacy omhelst de wijzen van invloed 

uitgeoefend door sub-statelijke entiteiten op een manier die gelijklopend is met hoe 
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diplomatie zich op nationaal niveau voltrekt378. Grydehøj omschrijft paradiplomacy zodoende 

als: “a political entity’s extra-jurisdictional activity targeting foreign political entities”379. De 

term is echter niet overal volledig aanvaard380. Dit komt omdat de term zou impliceren dat er 

tegenstrijdige belangen zouden zijn tussen het regionale en nationale aspect van diplomatie. 

Men zou dus in dit geval beter spreken over multi-layered diplomacy381. Sinds de jaren 1980 

raakte paradiplomacy ingeburgerd bij de regio’s met wetgevende bevoegdheden aangezien 

het conventionele begrip diplomatie enkel op staten an sich sloeg382.  

Er zijn meerdere instrumenten voor handen om de invloed van zulke regio’s op het 

internationale toneel te vergroten. Criekemans geeft een opsomming aan mogelijkheden waar 

hier de meest relevante en gebruikte zullen besproken worden in het licht van regio’s met 

wetgevende bevoegdheden 383 . 

2.3.3.1 Regionale kantoren 

Eveneens in het midden van de jaren 1980 zetten de regio’s voor het eerst voet aan grond in 

Brussel, waar nagenoeg alle Europese instellingen gevestigd zijn384. In de beginjaren werden 

deze representatie-kantoren nog gecamoufleerd als “liaison offices”, dit door toedoen van 

terughoudende nationale overheden385. De Spaanse regering verbood bijvoorbeeld de 

autonome regio Baskenland om zulk kantoor te openen, maar het Spaanse Grondwettelijk Hof 
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oordeelde in het voordeel van de deelstaat aangezien het Europese recht invloed had op de 

materies die onder de bevoegdheden van het Baskenland vielen386.  

Deze kantoren waren voornamelijk een reactie op de regional blindness van de Unie en de 

gebrekkige informatie die werd doorgespeeld via de nationale overheden387. Deze vorm van 

vertegenwoordiging in Brussel heeft enerzijds een symbolische waarde, het onderstreept hun 

vraag naar een ruimere zelfbeschikking388. Anderzijds tracht zij verschillende andere doelen 

te bereiken via verschillende methodes.  

Heichlinger389 omschreef in dit kader welke rollen zulke kantoren kunnen opnemen. 

Traditioneel zal men informatie uitwisselen met de verbonden regio en de monitoring van 

EU-wetgeving op zich nemen. Ten tweede kunnen zij dienen om daadwerkelijk het beleid van 

de Unie te beïnvloeden als lobbykantoor. Voorts netwerken zij ook met andere regio’s om 

partnerschappen op te zetten. Zij zullen ook de regio promoten als handelspartner of 

toeristische bestemming. Ten slotte kunnen zij ook hun rol hebben in het assisteren van de 

nationale vertegenwoordigers bij de COREPER en de Council of in het begeleiden van leden 

uit het Comité van de Regio’s die uit hun regio afkomstig zijn. 

Er is echter een verschil te zien tussen het invullen van die functies door regio’s met sterke 

wetgevende bevoegdheden en de andere ‘zwakkere’ regio’s. De regio’s met een zekere 

autonomie zullen rechtstreeks het beleid van de Unie trachten te beïnvloeden390, waar de 

andere regio’s zich zullen focussen op het binnenhalen van fondsen of subsidies en het 

inwinnen van informatie391.  
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Deze pseudo-ambassades hebben echter geen enkele garantie dat ze hun politieke 

doelstellingen zullen kunnen verwezenlijken392. Door samen te werken met de nationale 

vertegenwoordiging van hun moederstaat staan zij doorgaans sterker in het daadwerkelijk 

beïnvloeden van het Europese beleid393. Deze vaak intensieve samenwerking toont aan dat het 

gebruik van regionale kantoren in Brussel of bij andere staten niet dient om de eigen nationale 

overheid volledig te omzeilen op het internationale toneel394.  

Vandaag de dag telt de Europese hoofdstad al meer dan 300 regionale kantoren395. Deze 

populariteit toont enerzijds aan dat het wel degelijk een effectieve manier van 

beleidsbeïnvloeding betreft. Anderzijds blijkt dat het derde level binnen de EU’s multi-level 

governance aan invloed lijkt te winnen396. 

2.3.3.2 Transnationale groeperingen 

Zoals reeds aangetoond in de vorige paragraaf, staan regionale overheden sterker wanneer zij 

kunnen samenwerken met hun nationale overheid397. Naast deze vorm van coöperatie kunnen 

regio’s en hun regionale kantoren zich verenigen in verschillende gedaanten. Dit kan 

gebeuren wanneer de belangen van enkele regio’s overlappen en zij zodoende aan 

schaalvergroting kunnen doen om hun belangen uit te drukken en eisen kenbaar te maken398.  

Ruwweg kan men twee types associaties opmerken. Enerzijds zijn er verenigingen van regio’s 

die een eerder brede focus aanhouden en zich intern via werkgroepen laat onderverdelen, 

anderzijds zijn er de eerder sector-gebonden verenigingen die de belangen van regio’s 

behartigt over één enkel thema399. Verder zal enkel een bespreking volgen van het eerste type 
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aangezien die het meest relevant is met betrekking tot Schotland en Catalonië, die in de 

belangrijkste associaties een prominente plaats innemen. 

De grote groei van zulke associaties in de laatste jaren  vindt zijn reden in het toenemende 

belang van de regio’s in het supranationale beleid en de nood aan dynamiek om accurate 

wetgeving uit te vaardigen400. Het kan echter ook een manier zijn om de monopolie van de 

Staat in trans- en internationale relaties te nuanceren401. Op die manier kan de moederstaat 

met andere woorden omzeild worden402.  

Men kan dus duidelijk vaststellen dat de regionale overheden niet langer gebetonneerd zitten 

in hun moederstaat, ze hebben zich onderling verenigd om op die manier een krachtigere stem 

te hebben op het internationaal toneel403. Zoals reeds gezegd heeft dit te maken met het 

schaalvoordeel, dergelijke groeperingen kunnen soms rechtstreeks iets bij een bepaalde EU 

Commissaris aankaarten404. Kleinere regio’s die zich niet verenigen, hebben op die manier 

minder mogelijkheden om druk uit te oefenen op het beleid. 

In het licht van deze masterproef met zijn focus op regio’s met wetgevende bevoegdheden en 

in het bijzonder Schotland en Catalonië, is het aangewezen te kijken naar de meest 

invloedrijke associaties waarin zij vertegenwoordigd zijn. 

Zo is de Conference of European Regions with Legislative Power (REGLEG) een van de 

belangrijkste associaties. Zij bestaat uit 73 regio’s met wetgevende bevoegdheden, verspreid 

over 8 lidstaten van de EU405 en beslaat ongeveer 40% van de populatie in de EU. Sinds hun 

ontstaan in 2000 probeerden zij nauwe banden te onderhouden met de Europese instellingen 

en waren ze grote pleitbezorgers voor een versterkt Comité van de Regio’s. 
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In hun Declaration of Zaragoza406 benadrukken ze dat ze een toegevoegde waarde kunnen 

betekenen op vier kerndomeinen binnen de Unie: legitimacy, effectiveness proximity and 

expertise. Het is voornamelijk ‘nabijheid’ als principe, vervat in art. 10(3) TEU dat telkens 

naar voor wordt geschoven door regio’s die een grotere zelfbeschikking en zodoende meer 

inspraak in het supranationaal beleid nastreven. Bijgevolg proberen zij bij te dragen aan het 

beter implementeren van een multi-level governance kader binnen de Europese 

besluitvorming. Doorheen dat besluitvormingsproces zal de REGLEG zodoende trachten de 

gezamenlijke belangen van de regio’s met wetgevende bevoegdheden te behartigen. 

Naast de REGLEG is de Conference of European Regional Legislative Assemblies (CALRE) 

de belangrijkste transnationale associatie die regio’s met wetgevende bevoegdheden 

groepeert. Zij vertegenwoordigt momenteel 74 regio’s die afgevaardigd worden door de 

voorzitter van hun eigen parlement. Sinds zijn oprichting in 1997 te Oviedo407 is het doel de 

rol van regionale parlementen te versterken, hetgeen gebeurt via verschillende werkgroepen 

binnen de CALRE. Dit valt ook af te leiden jongste mission statement408. Deze onderschrijft 

de noodzakelijkheid van een bottom up approach binnen de EU, waar regio’s een meer 

proactieve rol krijgen toebedeeld. Net als de REGLEG pleit men hier voor een wezenlijke 

versterking van het Comité van de Regio’s als sleutel tot een grotere betrokkenheid van de 

regio’s in de besluitvorming. Het hoeft dus niet te verwonderen dat de CALRE en de 

REGLEG er een intensieve samenwerking op nahouden. 

2.4 Conclusie 

Sinds de jaren 1980 is het besef dat regio’s met een zekere vorm van autonomie en 

wetgevende bevoegdheden een wezenlijk deel van de EU uitmaken groeiende. De Unie hield 

eerst nog vast aan zijn regional blindness409, maar vanaf het Verdrag van Maastricht werden 

de eerste stappen gezet naar een versterkte rol voor zulke regio’s. De oprichting van het 

Comité van de Regio’s was slechts een eerste stap in die richting.  

                                                           
406 Declaration of Zaragoza adopted by the 11th Conference of Presidents of Regions with Legislative Powers, 
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408 2015 CALRE’s Declaration Milan in Plenary Assembly, 23 oktober 2015, Raadpleegbaar op: 
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409 409 A. Cygan, “Regional Governance, Subsidiarity and Accountability within the EU’s Multi-Level Polity”, 
European Public Law, Vol. 19, 2013, p. 165 

http://www.regleg.eu/downloads/summits/ZDEN.pdf
http://www.calrenet.eu/wp-content/uploads/2015/05/Documents_Declarations_Oviedo_1997_FR.pdf
http://www.calrenet.eu/wp-content/uploads/2015/05/Documents_Declarations_Oviedo_1997_FR.pdf
http://www.calrenet.eu/wp-content/uploads/2015/05/Manif_MI_EN_EMENDATO_VERS_13_11_2015.pdf


65 
 

Het was echter in het Verdrag van Lissabon dat de tendens naar een sterkere regionalisering 

duidelijk werd. De bevoegdheden van het Comité van de Regio’s werden uitgebreid door 

toedoen van staten zoals België en Duitsland met sterke deelstaten. Al blijft het Comité in 

wezen een adviserend orgaan, toch heeft ze nog het potentieel om uit te groeien tot een 

instelling die een stevigere positie binnen het institutioneel kader van de Unie handhaaft.  

Niet enkel de bevoegdheden van het Comité werden bijgesteld, er werden ook twee nieuwe 

bepalingen ingevoegd in het Verdrag van Lissabon met betrekking tot regio’s. De nationale 

identiteitsclausule, vervat in art. 4(2) TEU, mag dan wel geen recht tot zelfbeschikking 

impliceren, toch heeft het een grote symbolische waarde aangezien het een erkenning inhoudt 

van regio’s met wetgevende bevoegdheden in de lidstaten van de EU.  

Een meer praktische toepasbare nieuwe bepaling in het Verdrag van Lissabon is art. 5 TEU. 

Het subsidiariteitsprincipe werd uitgebreid zodat nu ook rekening moet gehouden worden met 

regionale en lokale belangen in het besluitvormingsproces. Het is voornamelijk het Comité 

van de Regio’s die hier dan als ‘bewaker van de subsidiariteit’410 dienst zal doen. 

Naast deze nieuwe bepalingen werd ook gezocht naar mogelijkheden voor regio’s om het 

beleid van de Unie te beïnvloeden aangezien, zoals reeds gezegd, aangenomen wordt dat 70% 

van de wetgeving geïmplementeerd zal worden door die regio’s. Het Comité van de Regio’s is 

een van die kanalen waarlangs dit kan gebeuren. Het Comité zal echter verder moeten groeien 

om effectief een wezenlijke rol te willen spelen. Regio’s kunnen anderzijds ook via de Raad 

van Ministers hun bekommernissen kenbaar maken wanneer ze via interne akkoorden gaan 

zetelen in de Raad. Dit bleek echter beter te werken wanneer een intensieve samenwerking 

met de moederstaat werd opgebouwd. 

De regio’s zelf lijken echter meer nadruk te leggen op informele kanalen. Dit blijkt duidelijk 

uit de groei van regionale kantoren en transnationale groeperingen. Via deze weg proberen ze 

op allerhande manieren de Europese besluitvorming te beïnvloeden, met wisselend succes. 

Het is zaak voor deze regio’s zich te verenigen en zodoende een schaalvoordeel te creëren.  

Een ‘Europe of the Regions’ is echter nog ver weg. De eerste stappen zijn gezet maar blijken 

nog steeds niet effectief genoeg om regio’s (met wetgevende bevoegdheden) volwaardig te 

betrekken als een derde level binnen de EU. Naar mate zulke regio’s aan bevoegdheden zullen 
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winnen binnen hun moederstaat, hoe groter het belang zal worden dat ook zij hun interne 

zelfbeschikking kunnen uitbreiden naar het supranationaal niveau. Zoals gezegd zijn de eerste 

stappen gezet, maar is er nog een lange weg te gaan. 

DEEL 3. CASE-STUDIES: SCHOTLAND & CATALONIË 

Na het bespreken van de juridische bronnen van het recht op zelfbeschikking binnen het 

internationaal recht en het bekijken van de mogelijkheden voor regio’s met wetgevende 

bevoegdheden binnen de Europese Unie om te participeren in het besluitvormingsproces, zal 

deze masterproef nu toespitsen op twee concrete cases. De onafhankelijkheidsstrijd van zowel 

Schotland en Catalonië zijn nog steeds brandend actueel. Een claim naar zelfbeschikking is 

makkelijker wanneer je de geschiedenis aan je kant hebt staan411, daarom is het noodzakelijk 

eerst de voorgeschiedenis van beide regio’s onder de loep te nemen. Daarna komt het 

internationaal recht ter sprake. Hier zal dan ook moeten gekeken worden naar het interne 

grondwettelijk recht om na te gaan of bijvoorbeeld referenda een oplossing kunnen bieden. 

Verder zullen de juridische consequenties van een mogelijke onafhankelijkheid binnen de EU 

in beschouwing genomen worden. De vraag zal onder andere zijn hoe het zit met het 

lidmaatschap in de EU van Schotland en Catalonië aangezien hun moederstaten, 

respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en Spanje, reeds lid zijn van de Unie. Dit deel zal dus 

proberen het hele proces te overlopen, van historiek tot toekomstperspectieven en mogelijke 

oplossingen.  

3.1 Schotland 

3.1.1 Historiek 

Schotland bestond jarenlang als een soevereine staat. In 1235 werd voor het eerst gesproken 

over een parlement, waar sinds 1336 zowel lords als commons vertegenwoordigd waren 412. 

Tot dit Schotse parlement in 1707 de Treaty of Union tekent waarbij twee soevereine staten, 

Engeland en Schotland, fuseren tot het Verenigd Koninkrijk413. Een slechte economische 

toestand, mede door mislukte oogsten, was hier de aanleiding toe. De Schotse Lords lieten 
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pdf (laatst geraadpleegd op 8 april 2016) 
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International & Comparative Law Quarterly, Vol. 49, 2000, p. 17 
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hun schulden afkopen door de Britse Kroon waardoor zij toestemde tot een samensmelting, 

ondanks het diep verdeelde parlement waar ook commons zetelden414. 

Volksdichter Robert Burns liet zich in een lofzang over zijn thuisland een befaamde quote 

ontvallen: “we were bought and sold for English gold”415. Dit uitte perfect het ongenoegen 

van de Schotten in de fusie met Engeland. Over Wales werd niet gesproken in dit verdrag 

aangezien zij reeds opgeslorpt werden door Engeland416. De Treaty of Union is dus eerder een 

verdrag dat gesloten werd uit economische overwegingen dan het een nationale 

identiteitskwestie als grondslag had, aangezien het juridisch systeem, onderwijs en religie nog 

steeds een exclusief Schotse bevoegdheden bleven417.  

Ondanks het feit dat er Schotse parlementsleden zetelden in Londen, richtte men een Scottish 

Office op dat tot doel had Schotse bekommernissen kenbaar te maken bij de nationale 

overheid in Westminster418. Zulke kantoren kunnen gezien worden als voorlopers van de 

huidige regionale kantoren die werden besproken in het vorige deel van deze masterproef419. 

De eis naar zelfbeschikking bleef sluimeren tot het in 1979 tot een referendum kwam. In dit 

referendum werd gepeild of meer autonomie wouden onder de vorm van devolution. Men 

slaagde hier echter niet in, ondanks de 51,62% ja-stemmers, aangezien de Britse overheid een 

geldigheidsdrempel had ingesteld die bepaalde dat 40% van de stemgerechtigden zich positief 

moest uitspreken420. Korte termijnfactoren en een slecht georganiseerde ja-campagne bleken 

de grootste oorzaken voor de negatieve uitkomst. Gedurende de jaren 1980 en 1990 liepen 

campagnes die voor devolution in Schotland pleitten, dit om een herhaling van 1979 te 

voorkomen421.  
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420 I. McLean and S. Peterson, “Transitional constitutionalism in the United Kingdom”, Cambridge Journal of 
International and Comparative Law, 2014, p. 1116 
421 S. Tierney, “Legal issues surrounding the referendum on independence for Scotland”, European 
Constitutional Law Review, 2013, p. 359 

http://scholarcommons.sc.edu/ssl/vol30/iss1/1


68 
 

In 1997 werd een nieuw referendum georganiseerd. Deze keer werd er geen drempel ingesteld 

en verkreeg Schotland zijn devolution422. Dit hield in dat enkele reserved matters, zoals 

internationale betrekkingen en sociale zekerheid bij de Britse overheid bleven, de residuaire 

bevoegdheden kwamen toe aan het Schotse parlement dat in 1999 sinds bijna 300 jaar zijn 

deuren heropende423.  

3.1.2 Referendum 2014 en gevolgen 

De behaalde devolution in het referendum van 1997 was niet het eindpunt. De Scottish 

National Party verkreeg in 2011 een grote meerderheid in het regionale parlement, waarna ze 

beloofde een referendum in te stellen over Schotse onafhankelijkheid. In 2012 kwamen de 

Schotse en Britse regering, respectievelijk onder leiding van Salmond en Cameron, tot een 

vergelijk dat een juridisch bindend referendum kon worden gehouden in 2014 waarbij men 

samen zou waken over het democratisch gehalte daarvan, bij monde van het Edinburgh 

Agreement424. 

Dit was een zeer belangrijk gegeven aangezien stemgerechtigden vaak niet de ware toedracht 

en gevolgen van hun keuze kunnen overzien in zulke complexe materie425. De publieke opinie 

zal dus eerder focussen op het politieke drama en korte termijn effecten dan het rekening zal 

houden met onder andere de potentiële effecten voor de juridische positie van Schotland in de 

wereld426. Aangezien zulke constitutionele referenda groeiende zijn over heel de wereld427, is 

het waken over het democratisch proces dat naar een referendum leidt en het aanbrengen van 

correcte informatie cruciaal. Door autoriteiten op het vlak van constitutionele referenda en het 

recht op zelfbeschikking, zoals respectievelijk Tierney en Crawford428, te betrekken bij de 

commissies die dat proces in goede banen moesten leiden, lijkt deze bekommernis ten minste 

deels verholpen. 
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Het referendum vond uiteindelijk plaats op 18 september 2014. De vraag die werd voorgelegd 

aan de inwoners van Schotland die de leeftijd van zestien jaar hadden bereikt was de 

volgende: “Moet Schotland een onafhankelijk land zijn?”. Al wordt vaak bepleit dat een 

referendum niet per se de wezenlijke wil van het volk weergeeft429, toont de turn-out van 84,6 

procent een grote betrokkenheid van het Schotse volk bij een mogelijke onafhankelijkheid430. 

De uitslag van dit referendum zou dus ofwel onderhandelingen starten tussen de Schotse en 

Britse overheid over hoe Schotland onafhankelijk zou worden ofwel mogelijks de claim naar 

onafhankelijkheid voor lange tijd doen stranden431 . 

Na een intensieve campagne werd de uitslag beslecht in het voordeel van zij die Schotland 

niet als een onafhankelijke staat willen zien. Een meerderheid van 55,3 procent stemde tegen. 

Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat de roep naar onafhankelijkheid voor eeuwig in de kiem 

gesmoord is. De weg richting devolution max werd ingezet na het sterke signaal in het 

referendum. Dit houdt in dat quasi alle bevoegdheden naar de Schotse overheid zouden gaan, 

uitgezonderd van het buitenlands beleid en defensie432. Deze zeer ruime vorm van een intern 

recht op zelfbeschikking, met als voornaamste luik een fiscale autonomie, zou de 

onafhankelijkheidsaspiraties kunnen temperen tot het niveau waar enkel emotionele 

argumenten ten voordele van een onafhankelijke Schotse staat spelen433.  

3.1.3 Schotland in het internationaal recht 

De toekomst laat zich echter niet voorspellen, daarom zullen in dit deel de mogelijkheden tot 

zelfbeschikking in het internationaal recht afgetoetst worden aan de Schotse zaak. Daarnaast 

zal de hypothese van een onafhankelijk Schotland worden gemaakt waarna gekeken wordt 

wat de juridische positie van de nieuwe staat zou worden en welke gevolgen dit heeft voor het 

lidmaatschap bij internationale organisaties. 
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Zoals in het eerste deel van deze masterproef duidelijk werd gemaakt is er nog steeds geen 

eensgezindheid met betrekking tot het recht op zelfbeschikking in het internationaal recht434. 

Het bleek dat het internationaal recht neutraal stond ten opzichte van unilaterale secessies als 

verschijningsvorm van het extern recht op zelfbeschikking, aangezien zij voornamelijk 

betrekking heeft op domestic matters en zodoende enkel een band heeft met het internationaal 

recht wat betreft haar gevolgen voor bijvoorbeeld lidmaatschap in internationale 

organisaties435. Het recht op zelfbeschikking is derhalve een flexibel begrip in het 

internationale recht436.  

Er bestaat zelfs geen algemeen verbod op unilaterale verklaringen van onafhankelijkheid 

onder internationaal recht, zo leert de Southern Rhodesia case437. Dit hoeft niet noodzakelijk 

hetzelfde te zijn als wat het interne recht bepaalt, zij kan zulke verklaringen wel als onwettig 

beschouwen438. Anderzijds erkent het internationaal recht ook op geen enkele manier expliciet 

het recht op zulke unilaterale verklaringen en secessie439, al leert de statenpraktijk dat 

unilaterale secessies slechts zeer zelden door de internationale gemeenschap worden 

aanvaard. Dit blijkt eveneens uit een verklaring van de Spaanse Minister van Buitenlandse 

Zaken Garcia-Margallo waar hij stelt dat Spanje Schotland zou erkennen mits er een 

onderhandelde onafhankelijkheid tot stand zou komen en het daarom Kosovo niet erkent 

omdat hun onafhankelijkheid unilateraal voltrokken werd440.  

In dezelfde lijn toonde de reeds vermelde Reference Re Secession of Quebec case441 aan dat 

zulke unilaterale verklaringen geen uitwerking kunnen hebben, tenzij er een clear majority 

bestaat op een duidelijke vraag omtrent onafhankelijkheid. Dan zullen de partijen verplicht 
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zijn te onderhandelen met elkaar. Deze clear majority behelst geen concreet percentage, in de 

praktijk worden percentages tussen de vijftig plus één en zestig442 gehanteerd443. 

Voorts is in deze masterproef444 reeds aangetoond dat remedial secession geen 

positiefrechtelijke functie kan toegemeten worden en hier dus ook geen toepassing kan 

vinden445. Zelfs moest zulk figuur internationaalrechtelijk ingebed zijn, zou Schotland niet 

onder de toepassingsvoorwaarden vallen aangezien er geen sprake is van ernstige 

mensenrechtenschendingen.  

3.1.3.1 Status Schotland indien onafhankelijk 

De hypothese van een onafhankelijk Schotland wordt hier aangehouden. De vraag stelt zich 

dan hoe de juridische status van het nieuwe land bepaald wordt. Er zal hier dus kort geschetst 

worden hoe het internationaal recht omgaat met de complexiteit die de opvolging van staten, 

of beter state succession. Dit zal gebeuren aan de hand van de drie opties die door Crawford 

en Boyle werden aangereikt in hun advies aan de Britse regering446. Het advies zal echter 

voornamelijk het kader gebruiken en inhoudelijk soms afwijken, aangezien rekening moet 

gehouden worden met het feit dat dit document werd gemaakt op vraag van de Britse overheid 

met de bedoeling het debat omtrent het referendum te sturen447. Crawford en Boyle geven dit 

trouwens zelf ook aan in hun advies448.  

De eerste mogelijkheid betreft het geval wanneer Schotland zich middels secessie, 

onderhandeld of unilateraal, zou afscheuren van de rest van het Verenigd Koninkrijk. In geval 

van zulke secessie is het vaak duidelijk wie de continuator state zal zijn449. Dit zal de staat 

zijn die de grootste oppervlakte en het grootste inwonersaantal kent samen met de meeste 
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controle over overheidsinstellingen450. Aangezien het overblijvende deel van het Verenigd 

Koninkrijk duidelijk over het meest inwoners beschikt en de grootste invloed heeft, is de kans 

groot dat zij als continuator state zal gezien worden451.  

Dit hangt ook grotendeels af van de perceptie van de internationale gemeenschap452. Deze zal 

bijgevolg het resterende deel van het Verenigd Koninkrijk inderdaad als continuator zien 

aangezien zij daar alles voor in het voordeel heeft, zoals de grootste oppervlakte en 

inwonersaantal453. Recente voorbeelden zoals Pakistan na de afsplitsing van Bangladesh, 

Maleisië na de secessie van Singapore en Soedan na de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan 

bevestigen deze visie ook454. Het lijkt dus het meest waarschijnlijke dat Schotland een nieuwe 

onafhankelijke staat zal vormen onder internationaal recht waarbij de rest van het Verenigd 

Koninkrijk, bestaande uit Engeland, Wales en Noord-Ierland, zou voortbestaan als 

continuator state.455.  

De tweede optie die zich zou kunnen voordoen is de dissolutie van het Verenigd Koninkrijk. 

Dit zou de creatie van twee nieuwe staten en de ontmanteling van de huidige juridische 

entiteit het Verenigd Koninkrijk met zich meebrengen456, zoals in ex-Joegoslavië en het 

voormalige Tsjecho-Slowakije het geval was. In dit eerste geval bepleitte Servië-Montenegro 

echter de continuator state te zijn aangezien het om een secessie van de deelstaten ging, maar 

dit werd niet aanvaard door de internationale gemeenschap457 . Bij de dissolutie van Tsjecho-

Slowakije ging het er dan weer ‘fluweler’ aan toe, beiden beslisten om als twee nieuwe 

entiteiten door te gaan458. Uit vrees voor hun vaste positie binnen de VN Veiligheidsraad zal 
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het overblijvende gedeelte van het Verenigd Koninkrijk zich tegen een dissolutie verzetten, 

hetgeen deze optie quasi onmogelijk maakt459. 

Ten slotte valt er nog een derde optie te bemerken, die echter nog minder kans op slagen 

heeft. Men zou kunnen aannemen dat Schotland terug in de juridische capaciteit herleeft van 

voor de Treaty of Union met Engeland. Dit zou Schotland echter terugbrengen tot de situtatie 

voor 1707, waar het Schotland van anno 2016 (of 2014 ten tijde van het referendum) in niets 

meer mee te vergelijken valt460. Het zou dus uiterst bizar en irrelevant zijn om deze optie ten 

uitvoer te brengen461.  

3.1.3.2 Lidmaatschap internationale organisaties en verdragen 

Er zal dus hoogstwaarschijnlijk sprake zijn van Schotland als een nieuwe staat door secessie 

en niet door dissolutie. De vraag is nu welke gevolgen dit heeft voor het lidmaatschap bij 

internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en Schotland als verdragspartij bij 

verdragen die gesloten werden door het Verenigd Koninkrijk. Dit is binnen het verdragenrecht 

een van de meest complexe en gecontesteerde onderwerpen aangezien er geen consistente 

statenpraktijk noch eenduidige theoretische onderbouwing voor bestaat462. 

In 1978 werd een verdrag getekend door enkele staten om deze materie te reguleren. Deze 

Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties trad echter pas in werking 

op 6 november 1996 en kent vandaag de dag slechts ratificaties van 22 landen, waaronder 

amper westerse landen463. Bijgevolg betreft het hier geen codificatie van internationaal 

gewoonterecht aangezien er geen rekening werd gehouden met de heersende statenpraktijk, 

als die al bestond, en met mogelijke overeenkomsten tussen de betrokken actoren464. 

Deze Conventie wordt verder niet in detail besproken aangezien zij maar zelden gehanteerd 

wordt. Het politieke karakter van deze materie verhoogt enkel de onzekerheid zoals blijkt uit 
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recente gevallen waar geen consistente praktijk uit af te leiden valt465. Enerzijds wordt soms 

het clean slate principe toegepast waar elke verplichting wegvalt en de staat vrij is van elk 

verdrag, anderzijds drukt de internationale gemeenschap de nieuwe staat soms op het hart om 

de eerder aangegane verbintenissen in verdragen over te nemen466. Het is dan ook 

aangewezen met de nodige pragmatiek zulke problemen op te lossen. 

Dit zal ook indachtig moeten gehouden worden in de relatie van een onafhankelijk Schotland 

met internationale organisaties waar ze als deel van het Verenigd Koninkrijk lid waren. 

Internationale organisaties hebben echter zelden regels over successie in hun oprichting 

opgenomen, er zal dus naar de praktijk van deze organisaties moeten gekeken worden467. 

Voor de Verenigde Naties beschrijft het UN Charter deze situatie niet expliciet468. In de 

praktijk zullen de beslissingen hieromtrent worden genomen door de Algemene Vergadering 

op voorspraak van de Veiligheidsraad469. De principes die werden neergelegd door de 

General Assembly’s Sixth Legal Committee bepalen dat nieuwe staten zich hoe dan ook 

formeel zullen moeten gaan aanmelden om lid te worden, maar ook dat alle zaken 

afzonderlijk bekeken zullen worden470. In die zin zou Schotland zich waarschijnlijk formeel 

moeten aanmelden ex art. 4 UN Charter om lid te worden471. Er zijn namelijk nog weinig 

landen automatisch lid geworden van de Verenigde Naties, Kosovo is hier bijvoorbeeld een 

uitzondering van472. 

In het geval van Schotland is nog een andere optie mogelijk voor zowel het toetreden tot 

verdragen als het lidmaatschap bij sommige internationale organisaties. In devolution 

agreements worden vaak bepalingen opgenomen die de transitie van deelstaat naar staat 

faciliteren. Er kan bijvoorbeeld een ad interim periode worden ingevoerd waar Schotland 
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gebonden blijft door alle verdragen om redenen van continuïteit om ze daarna te evalueren473. 

Door deze specifieke regelingen worden niet echt problemen verwacht bij de toetreding van 

Schotland tot de meeste verdragen en internationale organisaties474. Dit zou zich in de praktijk 

kunnen voltrekken door middel van zogenaamde fast-track toetredingen waarbij de formele 

aanmeldingsprocedure niet volledig dient doorlopen te worden475. Schotland zal er dus alle 

baat bij hebben deze formaliteiten op voorhand uit te klaren in de akkoorden met het 

overblijvende deel van het Verenigd Koninkrijk. De bedoeling hierbij is dan ook de impact op 

de burger zo minimaal mogelijk te houden door een zekere vorm van continuïteit te 

bewaren476. 

3.1.4 Schotland in het Europees recht 

In tegenstelling tot de rest van het Verenigd Koninkrijk is Schotland wel eerder Europees 

gezind477. Het valt dus te verwachten dat Schotland geneigd zal zijn om lid te blijven van de 

Unie. Indien Schotland de onafhankelijkheid bekomt na een referendum en onderhandelingen 

met de zijn moederstaat kan men zich dus afvragen hoe men zich het lidmaatschap binnen de 

Europese Unie moet voorstellen. Er zijn namelijk geen te vergelijken zaken voorhanden die 

als precedent en leidraad kunnen dienen478.  

In twee zaken kan wel een zekere gelijkenis gevonden worden, al zijn deze niet van die aard 

dat er grote lessen uit te leren vallen. Vooreerst was er het geval waarin Groenland zich als 

deel van Denemarken los wou koppelen van de Europese Unie. Het duurde hier drie jaar 

vooraleer Groenland geen deel meer uitmaakte van de Unie, Schotland zal zich dus mits de 

beslissing om onafhankelijkheid te worden niet van de ene op de andere dag buiten de Unie 

bevinden479. Daarnaast was er nog de hereniging van Oost- en West-Duitsland van 3 oktober 

1990. Hier werd aangetoond dat voor een interne uitbreiding niet noodzakelijk het voormalige 
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art. 98 van de Single European Act480 gebruikt moest worden, de bepaling die de toetreding 

regelt en nu onder art. 49 TEU481 valt. Deze twee zaken vallen echter volledig te 

onderscheiden van het Schotse geval. Er kan dus niet meer dan bovenstaande feiten uit 

geleerd worden. 

Er dient ook rekening gehouden te worden met het sui generis karakter van de Europese Unie 

waardoor de lijn met andere internationale organisaties onder het internationaal recht niet kan 

worden doorgetrokken482. Sinds Van Gend & Loos483 hebben de toenmalige Europese 

Gemeenschappen een autonome rechtsorde gecreëerd, de Unie werkt dus niet enkel door op 

het niveau van de staat maar ook op het niveau van de burger. Bijgevolg is ter zake het 

internationaal recht irrelevant voor het oplossen van dit vraagstuk484. Er zal dus gekeken 

moeten worden naar het Europees recht om de opvolging van staten met betrekking tot het 

lidmaatschap van de Unie uit te klaren485. 

In de rechtsleer vallen drie onderscheiden pistes waar te nemen om een lidmaatschap van 

Schotland bij de Unie te bekomen na een eventuele onafhankelijkheid aangezien een 

automatische overgang niet mogelijk lijkt. Ten eerste is er de procedure in art. 48 TEU. Deze 

wordt voorgestaan door de Schotse regering als alternatieve manier tot toetreding486. Dit 

artikel bepaalt de procedure hoe verdragen kunnen geamendeerd worden. Dit artikel kan 

echter niet als juridische basis dienen voor toetreding van Schotland aangezien zij 

voorbijloopt aan de geest van de Unie die als meer dan een eenvoudige verdrag tussen 

lidstaten moet aanzien worden487.  
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Deze these kan dus niet worden bijgetreden, Schotland zag hier vooral een snelle manier van 

toetreden in maar heeft weinig kans op slagen. 

Vervolgens is er de geijkte procedure via art. 49 TEU die gebruikt wordt door alle nieuwe 

lidstaten in de externe uitbreidingen van de Unie. Wanneer een  Europese staat de 

democratische waarden van de Unie onderschrijft en promoot kan zij zich formeel kandidaat 

stellen. De kandidaat-lidstaat zal zich dan wenden tot de Raad die unaniem beslist na de 

Commissie gehoord te hebben en de aanvaarding van de meerderheid van het Parlement te 

hebben ontvangen. Ook zullen aan de Kopenhagen-criteria voldaan moeten worden, al zal dit 

geen probleem zijn voor Schotland488. 

Het probleem in het volgen van de weg die art. 49 TEU voorschrijft, behelzen voornamelijk 

politieke factoren die een vlotte toetreding in de weg staan. In deze tijdrovende procedure 

moet namelijk iedere lidstaat toestemmen met een toetreding, hetgeen voor sommige lidstaten 

niet evident is wanneer zij zelf te kampen hebben met regio’s die onafhankelijkheid nastreven 

en op dat punt niet willen ingeven489. Deze optie is echter wel de gewenste oplossing volgens 

onder andere voormalig voorzitter van de Commissie, Barroso en andere hooggeplaatste EU-

functionarissen490.  

De derde en laatste optie zit vervat in art. 50 TEU. Voor het Verdrag van Lissabon bestond er 

nog geen mogelijkheid om de Europese Unie te verlaten491. Nu is die mogelijkheid er wel via 

art. 50 TEU, door een onderhandelde uitstap te plannen voor lidstaten die zich wensen terug te 

trekken als lid van de Unie492. Het is voornamelijk Edward, die twaalf jaar als Schotse rechter 

voor het Verenigd Koninkrijk zetelde in het Hof van Justitie, die deze optie naar voor brengt 

in functie van een interne uitbreiding493.  
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Dit artikel bepaalt dat de lidstaat die zich wenst te verwijderen uit de Unie dit kenbaar maakt 

aan de Europese Raad. Daarna zal de Raad namens de Unie een akkoord proberen te 

onderhandelen over de details van het vertrek en eveneens over hoe de toekomstige relatie 

met de voormalig lidstaat er dient uit te zien. De Commissie of de Hoge Vertegenwoordiger 

zullen hierbij adviseren voor de delen waar het het gaat over de common and foreign security 

policy. Vervolgens zal de Raad, na de instemming van het Parlement, overgaan tot het 

aannemen van het akkoord bij gekwalificeerde meerderheid494. 

De Verdragen zullen pas niet meer van toepassing zijn op desbetreffende lidstaat wanneer dit 

akkoord in werking treedt of na twee jaar na het kenbaar maken van de intenties om de Unie 

te verlaten indien er geen akkoord kon gemaakt worden. Deze periode kan echter verlengd 

worden als de Europese Raad hier unaniem zo over beslist, dit in samenspraak met de lidstaat 

in kwestie495. 

Wanneer het verdrag geen letterlijke oplossingen biedt, moet men naar de algemene geest van 

die verdragen kijken496. Edward leest dus in functie van een mogelijke onafhankelijkheid art. 

50 TEU a contrario: de twee jaar die moeten worden onderhandeld om de Unie te verlaten 

kan hier gebruikt worden om door diezelfde Unie gebonden te blijven en zodoende een 

vacuüm te vermijden497.  

De voornaamste reden om dergelijke continuïteit na te streven, is het EU-burgerschap van de 

Schotse bevolking498. Het zou ondenkbaar en ongepast zijn om Schotse staatsburgers van de 

ene op de andere dag hun Europese burgerschap te ontnemen499. Het Hof van Justitie is 

eveneens zeer terughoudend wanneer het aankomt om dit te ontzeggen500. O’Neill stelt 

daarom dat het Hof een potentiële oplossing ziet in dit burgerschap om Schotland eventueel 

automatisch lid te laten blijven van de Unie501.  
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Het is in ieder geval van het grootste belang om in elk scenario de onderhandelingen met de 

Unie zo snel mogelijk aan te vatten na het starten van de onderhandelingen met het Verenigd 

Koninkrijk502. Naast het veiligstellen van het EU-burgerschap van de Schotten, zoekt men 

best zo snel mogelijk een oplossing voor een voortgezet lidmaatschap om de interne markt 

niet onder druk te zetten503. De impact op bijvoorbeeld Erasmus-studenten, investeerders, 

migratie arbeiders en de visserij in Schotland zou enorm zijn wanneer de vier vrijheden waar 

de interne markt op steunt plots zouden verdwijnen504. 

De status van het overblijvende gedeelte van het Verenigd Koninkrijk zou dan weer 

grotendeels ongewijzigd blijven505. Zij zal het lidmaatschap overnemen van zijn voorganger 

als continuing state506. Er zullen echter wel amenderingen nodig zijn om budgetten en 

vertegenwoordiging in verschillende organen van de Unie in de nieuwe, juiste verhouding te 

brengen507. Hier zal dan de geijkte procedure volgens art. 48 TEU wel gebruikt kunnen 

worden. 

Bij dergelijke interne uitbreidingen werpt zich de vraag op welk soort verbond de Europese 

Unie nastreeft: één waar het Europees burgerschap centraal staat, ook na de uitoefening van 

het recht op zelfbeschikking door bijvoorbeeld de Schotten, of één waar de nadruk ligt op de 

natie-staten508? Het lijkt er op dat het Hof van Justitie focust op het burgerschap en op die 

manier de instellingen zal aanmanen om tot een oplossing te komen ten einde een breuk met 

Schotland te voorkomen509.  
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Het is echter nog steeds denkbaar dat er andere methodes zullen aangedragen worden om dit 

probleem op te lossen510. Voor elk juridisch probleem kan bijgevolg wel een politieke 

uitkomst geboden worden511. In dat opzicht is het niet onbelangrijk te weten dat er ter zake 

naast het juridische ook politieke factoren meespelen, zoals de terughoudendheid van enkele 

staten die zelf in conflict liggen met regio’s die de onafhankelijkheid nastreven512. Het is dan 

ook nooit zeker of landen als Spanje, Slowakije en Roemenië513 hun medewerking zullen 

verlenen in deze procedures514.  

3.1.5 Besluit 

Al de voorgaande scenario’s baseerden zich op een eventuele onafhankelijkheid van 

Schotland. Dit proces werd echter niet in gang gezet door de negatieve uitslag van het 

referendum in 2014. Deze uitslag valt hoogstwaarschijnlijk te linken aan de aanzet van de 

Britse regering om Schotland nieuwe, uitgebreide bevoegdheden toe te kennen, hetgeen 

amper twee dagen voor het referendum werd gecommuniceerd515. Of de 

onafhankelijkheidsaspiraties daar nu mee bekoeld zijn, is nog maar zeer de vraag. Enerzijds is 

het verlangen naar soevereiniteit over het zogezegde eigen grondgebied gebaseerd op sterke 

emoties516, anderzijds lijken de eisen naar meer autonomie vaak ingegeven door rationele 

overwegingen die zich voornamelijk bevinden op het vlak van fiscaliteit en economie. De 

opgestarte devolution max kan dus een grote rol spelen in het temperen van de wil om zich 

onafhankelijk te verklaren517. De culturele nationalisten zullen overblijven, in tegenstelling tot 

de economisch nationalisten die hun heil zullen gevonden hebben in de devolution max518. 
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Op het vlak van zijn internationale status, indien Schotland onafhankelijk werd, hoefde het 

zich niet te veel zorgen te maken. Internationale organisaties en verdragen hebben er baat bij 

zo soepel mogelijke regelingen te treffen om een vlotte overgang tussen Schotland als 

successor state en het overblijvende deel van het Verenigd Koninkrijk als continuator state te 

bewerkstelligen. Het feit dat het om een onderhandelde secessie zou gaan, bevordert bijgevolg 

enkel maar de snelle erkenning. 

Minder voor de hand liggend lijkt het op het supranationale niveau te gaan. De Europese 

instellingen weten zelf nog niet goed hoe men met dergelijke regio’s moet omgaan519. Het 

scenario via art. 50 TEU lijkt de oplossing waarin de continuïteit van het EU-burgerschap 

gevrijwaard wordt en waar tegenkantingen, uit eigenbelang, van lidstaten met ook zulke 

regio’s geminimaliseerd kunnen worden520. Het feit dat het Hof in Luxemburg ook een groot 

belang hecht aan dat EU-burgerschap is een stap in de goede richting521. 

Zoals reeds vaak gezegd is de lijn tussen het juridisch mogelijke en het politiek haalbare zeer 

dun in dergelijke delicate zaken. De nodige portie pragmatiek zal dus voor de dag moeten 

gebracht worden om oplossingen te bieden en zowel de juridische als politieke kwesties uit te 

klaren. 

3.2 Catalonië 

3.2.1 Historiek 

Net als Schotland draagt Catalonië een rijke geschiedenis met zich mee los van de 

moederstaat Spanje. Samen met de kroon van Aragon werd in de 14e eeuw een hoogtepunt 

bereikt. In die tijd ontstonden ook de eerste soorten parlementen met onder andere fiscale 

bevoegdheden. Deze glorieperiode kende een einde in het begin van de 18e eeuw met de 

Spaanse Successie oorlogen waarna het veel van haar autonomie verloor. In het begin van de 

19e eeuw echter bloeide de economie opnieuw en werden ze het centrum van industrialisatie 

in Spanje. Uit deze groeiende welvaart vloeiden opnieuw autonome bevoegdheden voort 

binnen het toenmalige Spaanse staatsbestel. Deze werden echter onder het Franco-regime 
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helemaal teniet gedaan, hetgeen hij ook bij alle andere regio’s in Spanje deed522. Vijf jaar na 

de dood van Franco werd in 1980 het verbannen parlement van Catalonië na achtendertig jaar 

opnieuw geïnstalleerd na het ondertekenen van de Statute of Autonomy in 1979523. Deze akte 

kon rechtsgeldig ontstaan door een apart hoofdstuk in de nieuwe Spaanse Grondwet van 1978 

die bepalingen omvatte om de Comunidades Autónomas een grondwettelijke basis te geven 

als compromis voor het neerslaan van de regionale culturen in Spanje door Franco524.  

Er werd in 1979 dus een evolutie ingezet die niet tegen te houden was. De dynamische 

Spaanse staatsvorming is immers een proces dat blijft voortgaan525. Zo werd in 2005 

begonnen met de hervorming van de akte die de Catalaanse autonomie regelde526. Als meest 

welvarende regio wou het meer de fiscale vruchten daar kunnen van plukken en zijn stem bij 

de centrale overheid vergroten527. Maar om dit te kunnen doen moeten zowel het Catalaanse 

als het Spaanse parlement het document goedkeuren528. In dit geval was er zelfs een 

referendum nodig dat een positieve uitslag kende bij de Catalaanse bevolking529. 

Ondanks enkele controversiële bepalingen werd de hervorming door beide partijen 

goedgekeurd in 2006530. Zo stond in de preambule onder andere dat Catalonië beschikte over 

een inalienable right to self-government dat zou voortvloeien uit de Spaanse Grondwet en 

sprak men over Catalonië als een ‘natie’531.  

De Partido Popular, de conservatieve oppositie partij die in onverwachts de verkiezingen 

verloor na de aanslagen in Madrid van het socialistische en mild Catalaans gezinde Partido 
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Socialista Obrero Español, vocht echter enkele van die controversiële bepalingen aan bij het 

Spaanse Grondwettelijk Hof532. In een achthonderd pagina’s tellend arrest, spreekt het Hof 

zich hoofdzakelijk negatief uit over de grondwettigheid van de omstreden bepalingen533. 

Sommige artikels werden volledig ongrondwettelijk verklaart, andere moesten geïnterpreteerd 

worden volgens de redenering van het Hof. Zo mag Catalonië zich bijvoorbeeld nog steeds 

een ‘natie’ noemen, maar dan enkel in de culturele en sociologische zin van het woord en niet 

in de grondwettelijke en juridische zin534.  

Hierna volgde demonstraties door Catalaanse steden met als centrale thema hun right to 

decide535. Zij voelden zich gekleineerd door de gepolitiseerde uitspraak van het Hof die 

ondanks een officieel referendum en een akkoord met de Spaanse regering, een substantieel 

deel van hun hernieuwde Statute of Autonomy vernietigde of wijzigde536. Dit bracht een 

nieuwe en versterkte golf van het separatistische gedachtegoed teweeg537. 

Naar aanleiding van referenda in het Baskenland, die vaak via andere kanalen hun 

onafhankelijkheidsdrang kenbaar maken538, bevestigde het Spaanse Grondwettelijk Hof 

nogmaals dat de Spaanse centrale overheid als enige bevoegd is om wettelijke en bindende 

referenda te organiseren539. Dit was het sein voor meer dan de helft van de lokale overheden 

in Catalonië om tussen 2009 en 2011 talloze referenda te organiseren over een mogelijke 

onafhankelijkheid540. Na deze twee uitspraken van het Hof maakte de Catalaanse regering er 

een prioriteit van om tegen 2014 een referendum over onafhankelijkheid in te stellen541. 
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3.2.2 Referendum 2014 en gevolgen 

Zoals reeds in de vorige paragraaf werd beschreven, ontstond het idee een referendum te 

organiseren over een mogelijke onafhankelijkheid uit ongenoegen met de houding van de 

centrale overheid ten opzichte van de autonome regio’s in Spanje. Aangezien de Catalaanse 

Statute of Autonomy de hoogste rechtsbron in Catalonië is net onder de Spaanse Grondwet, 

viel de uitspraak van het Grondwettelijk Hof maar matig te appreciëren542.  

De eerste stap richting een referendum werd gezet op 23 januari 2013 middels de Declaration 

on the Sovereignty and right to decide of the people of Catalonia dewelke de wil om zich te 

beraden over hun politieke toekomst en hun right to decide  veruitwendigt543. Deze stelt dan 

ook dat het Catalaanse volk soeverein is en zij het recht hebben om zich over hun politieke 

toekomst uit te spreken544 Wederom kant de Spaanse centrale overheid zich tegen deze breed 

gedragen verklaring van de Catalaanse regering. Zij stellen dat enkel het Spaanse volk als 

houders van de soevereiniteit de capaciteit heeft om zich over dergelijke zaken te buigen545.  

In tegenstelling tot het Schotse Edinburgh Agreement546 werd er dus niet voorafgaandelijk 

onderhandeld met de Spaanse regering over de mogelijkheid een referendum te organiseren. 

Nu heeft men alle mogelijke middelen ingezet om het referendum tegen te gaan547.  

Niet enkel de Spaanse regering had zijn bedenkingen bij de grondwettigheid van deze 

Declaration. Het Grondwettelijk Hof schorste namelijk deze Catalaanse akte op vraag van de 

Spaanse overheid om zich daarna volledig te kunnen uitspreken over de overeenstemming 

met de grondwet548. Het Hof was dan ook zeer gretig om zich hier over uit te spreken, ook al 

viel dit niet volledig onder de bevoegdheden. Dit leverde hen het verwijt op een te 

activistische houding aan te nemen. 
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In haar arrest van 25 maart 2014 verklaarde het Hof de Declaration grotendeels 

ongrondwettig549. In de lijn van de vorige vernietiging in 2006 nuanceert het Hof ook enkele 

begrippen. Er kan zodoende wel degelijk sprake zijn van een right to decide, maar enkel 

binnen de perken die het Spaanse constitutionele kader kan bieden550. In tegenstelling tot wat 

bepaald werd in de Quebec case551 was het voor de Catalanen wel illegaal om een referendum 

met betrekking tot onafhankelijkheid te organiseren. In beide gevallen is het echter wel 

verboden om effectief over te gaan tot een unilaterale secessie552. De totale blokkade van 

zowel de Spaanse overheid als het Hof stuitte op overwegend afkeurende reacties. Ook de 

grootste tegenstanders van meer Catalaanse autonomie, de conservatieve Partido Popular, 

hanteert dubbele standaarden. De twee zaken voor het Hof werden hoofdzakelijk door hen 

geïnitieerd, waar tegelijk een gelijkaardige evolutie in Andalucia ongemoeid gelaten werd553. 

De vraag is dan of het wenselijk is om een huwelijk samen te houden door een scheiding te 

verbieden554. 

Na het arrest dat de ongrondwettigheid over het referendum uitsprak moest de Catalaanse 

regering andere paden gaan bewandelen. De Catalaanse Generalitat stemde daarom een 

nieuwe wet die eveneens tot doel had de bevolking te bevragen met betrekking tot een 

eventuele onafhankelijkheid onder de vorm van een volksraadpleging555. Op die manier 

trachtte men de uitspraak van het Hof te omzeilen die eveneens stelde dat het aan de koning is 

voorbehouden referenda te organiseren over speciale gevallen van groot politiek belang556. De 

raadpleging is echter niet bindend, noch hangen er juridische gevolgen aan vast557.  

Deze volksraadpleging komt er dan ook op 9 november 2014. De gestelde vraag was 

tweeledig: wilt u dat Catalonië een staat wordt en zo ja, wilt u dat deze onafhankelijk 
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wordt558. Aangezien men wist dat deze stemming een maat voor niks zou worden, kende ze 

een eerder lage opkomst van 36% waarvan er 81% positief antwoordde559. Desalniettemin zal 

deze volksraadpleging invloed hebben op de relaties tussen de Catalaanse en Spaanse 

overheid, een duidelijk signaal werd gesteld door de Catalanen560.  

Dit zal  echter geen eindpunt zijn voor de Catalaanse onafhankelijkheidsaspiraties. Hoe langer 

hun stem genegeerd wordt, hoe luider ze zal klinken in de nabije toekomst. Men zal niet op 

veel medewerking van de centrale overheid moeten hopen, zoals in Schotland wel eerder het 

geval was met de Edinburgh Agreement561. Door via volksraadplegingen kenbaar te maken 

dat een groot deel van de Catalaanse bevolking meer autonomie nastreeft, legt het op die 

manier druk op de Spaanse overheid om hierin tegemoet te komen. De toekomst zal echter 

moeten uitwijzen of dit wederom zal geïnitieerd worden met een referendum of er 

daadwerkelijk onderhandelingen tussen de twee overheden zullen opgestart worden.  

3.2.3 Catalonië in het internationaal recht 

3.2.3.1 Status Catalonië indien onafhankelijk 

Wanneer het aankomt op de status van een regio die zich afscheurt van zijn moederstaat, 

lijken er zich veel gelijkenissen voor te doen. Dit is niet anders bij de juridische status van 

Catalonië of Schotland. Dezelfde redenering als in het deel met betrekking tot Schotland562 

kan hier gevolgd worden. Het overblijvende deel van Spanje zal als continuator voortgaan en 

er zal niets veranderen aan zijn status onder het internationale recht. Catalonië zal als nieuwe 

staat. Catalonië zal bijgevolg de successor state zijn. Om dan effectief als een Staat door het 

leven te gaan is er volgens Lauterpacht563 nog steeds een erkenning door andere staten nodig. 

Voor Cassese564 en Crawford565 is dit echter geen sine qua non. 
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3.2.3.2 Lidmaatschap internationale organisaties en verdragen 

Ook hier valt de parallel met Schotland nagenoeg helemaal door te trekken. De Vienna 

Convention on Succession of States in respect of Treaties566 zal ter zake geen hulpmiddel 

kunnen zijn aangezien zij slechts een gering draagvlak kent door de weinige verdragsstaten bij 

het verdrag en de hoogst gecontesteerde inhoud567.  

In tegenstelling tot Schotland echter hebben de onafhankelijkheidsaspiraties van Catalonië op 

dit punt nog geen enkele samenwerking met moederstaat Spanje vertoont. Waar Schotland in 

het Edinburgh Agreement568 een formele samenwerking met het Verenigd Koninkrijk aangaat, 

zijn er in Spanje enkel strubbelingen omtrent de referenda en mogelijke onafhankelijkheid, 

getuige de zaken voor het Spaans Grondwettelijk Hof569.  

Zoals aangetoond in een vorig deel van deze masterproef570 zal Catalonië baat hebben bij een 

goede samenwerking met de moederstaat om een vlotte overgang inzake lidmaatschap bij 

internationale organisaties en verdragen te bewerkstelligen. Het lijkt zelfs zo dat lidmaatschap 

bij talrijke organisaties, zo ook de Verenigde Naties, onmogelijk zou zijn indien er geen 

overeenstemming zou zijn met de Spaanse centrale overheid571. Catalonië zal dus moeten 

trachten het Schotse voorbeeld te volgen en in dialoog treden met Madrid indien het pad van 

de onafhankelijkheid wil inslaan.  

3.2.4 Catalonië in het Europees recht 

Wederom vallen er parallellen te trekken met hoe Schotland zich in dit geval zou gedragen 

indien ze onafhankelijk zouden worden. Het grootste verschil tussen beide regio’s of stateless 

nations zoals sommige auteurs hen willen noemen572, is dat onafhankelijk van Schotland zeer 
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concreet werd geanalyseerd middels allerhande rapporten opgesteld door overheden en 

rechtsgeleerden. Die van Catalonië bleef op het niveau van het louter hypothetische hangen. 

Het is daarom moeilijk om verschillen te vinden met de pistes die werden overlopen voor 

Schotland573. Het lijkt duidelijk dat het behoud van het EU-burgerschap van primordiaal 

belang blijft, ook in het geval van Catalonië574. Dit is ook de visie van het Hof van Justitie, die 

er op aandringt een oplossing te creëren die het burgerschap een prominente rol geeft en 

Catalanen niet zonder deze verworvenheden wil zien575. 

Voorts blijft de niet-medewerking van Spanje als centrale overheid boven Catalonië een 

belangrijke factor en een rode draad doorheen de Europese en internationale positie van de 

Catalaanse regio. Weinig landen zullen dus zomaar erkennen binnen deze verscheidene 

functies, als lid van de Europese Unie of Verenigde Naties bijvoorbeeld, wanneer er geen 

vorm van samenwerking tot stand komt met de moederstaat576.  

Het blijft daarom koffiedik kijken in welke richting dit zou evolueren. Indien er een 

samenwerking op touw zou kunnen gezet worden tussen beide actoren, lijkt een eerste stap 

gezet. Voorts blijft deze denkoefening veeleer hypothetisch dan de reeds uitgewerkte 

mogelijkheden die Schotland zou gehad hebben na het onafhankelijkheidsreferendum577. 

Voorts zal Spanje, zoals reeds vermeld, als continuator geen grootse aanpassingen aan zijn 

juridisch status moeten ondergaan578. Wel zullen er aanpassingen nodig zijn in de verdragen 

die de Europese Unie regelen aangaande vertegenwoordiging en financiële bijdragen, welke 

herschaald zullen moeten worden579.  
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3.2.5 Besluit 

De weg naar een eventuele onafhankelijkheid is nog zeer lang voor Catalonië. De drang naar 

onafhankelijkheid in het moderne Spanje kent nog steeds zijn oorsprong in de periode waar 

het regime onder leiding van generaal Franco hun regionale identiteit manifest ontkende en 

neersloeg580. Ondanks de verkregen autonomie middels hun Statute of Autonomy in 1979581 

lijkt er vandaag de dag geen tempering te komen van die gedachte. Reeds twee maal werd een 

eerste stap die door de Generalitat werd genomen in de kiem gesmoord door de Spaanse 

regering en voornamelijk het Spaans Grondwettelijk Hof582. Niettegenstaande de juridische 

moeilijkheden die dergelijke onafhankelijkheid met zich zouden meebrengen, lijkt het 

politieke water nog dieper te zijn.  

Dit blijkt dan ook uit de onduidelijkheid die heerst over de status die Catalonië verkrijgen in 

zowel het internationaal als Europees recht. Zoals de zaak rond Quebec583 toont, kan 

Catalonië zich op geen externe vorm van het recht op zelfbeschikking beroepen aangezien 

ruimschoots toegekomen wordt aan de interne dimensie van dit recht. De internationale 

gemeenschap zal dus, mits onafhankelijkheid zonder onderhandeling met Spanje, zeer 

terughoudend zijn Catalonië ook als zodanig op te nemen binnen de Verenigde Naties en de 

Europese Unie584. De toekomst zal hier moeten uitwijzen in hoeverre Spanje wil meegaan in 

deze Catalaanse eisen. De teneur die al reeds sinds jaar en dag rond deze zaak hangt, stemt 

echter negatief.  

3.3 Conclusie 

Naast Schotland en Catalonië zijn er echter nog regio’s met een significante separatistische 

stem binnen de Europese Unie. Het Baskenland585, Noord-Ierland586, en ons eigen 

                                                           
580 C.J. Borgen, “From Kosovo to Catalonia: Separatism and Integration in Europe”, Goettingen Journal of 
International Law, 2010, p. 1017 
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583 Supreme Court Canada,  Reference re Secession of Quebec, 20 augustus 1998, Raadpleegbaar op: http://scc-
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Vlaanderen587 zijn daar maar enkelen van. De keuze op deze twee viel echter vanwege hun 

brandend actuele wendingen en het feit dat reeds stappen werden ondernomen om 

daadwerkelijk over te gaan tot onafhankelijkheid.  

Er is wel een duidelijk verschil merkbaar tussen enerzijds Schotland en anderzijds Catalonië. 

Het Verenigd Koninkrijk sloot akkoorden met Schotland om een referendum in te stellen in 

het Edinburgh Agreement588, in tegenstelling tot de tegenkanting die Catalonië kreeg van 

zowel de Spaanse centrale overheid als van het Spaanse Grondwettelijke Hof589. De weg naar 

onafhankelijkheid lag voor Schotland met andere woorden volledig open toen ze hun stem 

mochten uiten in 2014. Er werd echter negatief gestemd, maar het proces naar een nog grotere 

autonomie werd daarmee wel ingezet, de zogenaamde devolution max590. De vraag of de 

onafhankelijkheidseis in de nabije toekomst nogmaals zal opduiken is echter niet te bepalen. 

Het lijkt wel dat in zulke situaties voornamelijk de culturele nationalisten overblijven 

waardoor een tempering van de onafhankelijkheidsdrang zich lijkt voor te doen591 . 

Dit is echter niet het geval in Catalonië. De tegenkanting van de centrale autoriteiten werkt als 

een rode lap op een stier592. Hoewel de toekomst in concreto moeilijk te voorspellen valt, lijkt 

het wel duidelijk dat er in de nabije toekomst opnieuw pogingen zullen ondernomen worden 

om een stap richting volledig zelfbestuur of onafhankelijkheid te zetten.  

Deze pogingen zullen echter hoogstwaarschijnlijk tot niets leiden wanneer er niet in dialoog 

wordt getreden met Spanje als centrale overheid593. Wanneer beide partijen halsstarrig blijven 

vasthouden aan hun eigen standpunten kan dit enkel maar nefast uitdraaien voor beiden.  Een 

huwelijk blijven samenhouden door een scheiding te verbieden, kan dan ook nooit de juiste 

oplossing zijn594. 
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Naast verschillen valt er ook een grote gelijkenis op te merken. Beide regio’s hechten een 

grote waarde aan het lidmaatschap bij de Europese Unie en zijn dus eerder Europees-

gezind595. Zo staat de Unie expliciet vermeld in de preambule van de Catalaanse Statute of 

Autonomy van 2006596. Zij proberen zich als dusdanig te integreren in een Europees verband 

terwijl ze zich af willen scheiden van Spanje, dit valt dus deels te zien als een vorm van 

separatisme ingegeven door globalisatie597. “Catalonië als nieuwe staat binnen de Europese 

Unie” werd bijgevolg ook als leuze gebruikt tijdens de vele straatprotesten omtrent de 

onafhankelijkheidsperikelen598. 

Waar het Verenigd Koninkrijk binnenkort een referendum organiseert omtrent een mogelijke 

Brexit599, de exit uit de Unie, valt het op dat Schotland in functie van zijn onafhankelijkheid 

toenadering zou zoeken bij de Unie600. Zij staan beide daarom bijvoorbeeld ook een sterker 

Comité van de Regio’s na om de stem van dergelijke regio’s op Europees vlak te vergroten601. 

In die lijn waren zij ook bij de eerste regio’s om een regionaal kantoor in Brussel te openen602. 
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DEEL 4. BESLUIT 

Het recht op zelfbeschikking is een van de meest beladen concepten binnen het internationale 

recht. Telkens zich een case aandient lijkt men weer van voor af aan te beginnen. Staten zijn 

vaak zeer terughoudend om toepassing te geven aan het recht op zelfbeschikking aangezien 

het voor hen op een verlies van soevereiniteit neerkomt603. Dit lijkt niet te veranderen in de 

toekomst.  

Het referendum in Schotland dat tot stand kwam via het Edinburgh Agreement604is op dat 

vlak een lichtpunt. Het toont aan dat een pragmatische aanpak via onderhandelen primordiaal 

is voor een uitkomst die zoveel mogelijk actoren ten goede komt. Het internationaal recht 

heeft zijn nut hierin gehad gedurende de dekolonisatie, maar loopt nu ver achter in de 

complexe, globaliserende samenleving van vandaag. De kritiek op de advisory opinion in het 

geval van Kosovo is daarom niet onterecht: vaagheid blijft troef als het over het recht op 

zelfbeschikking gaat, in al zijn facetten. 

Het zal dus voor regio’s met wetgevende bevoegdheden zoals Schotland en Catalonië dus 

zaak zijn alternatieven te vinden wanneer het meer autonomie wil vergaren. Enerzijds zullen 

zij dit proberen door via diverse kanalen aan beïnvloeding te doen. Sterke regio’s binnen de 

Europese Unie hebben een traditie in regionale kantoren waarlangs men het beleid probeert te 

beïnvloeden. Daarnaast verenigen zij zich met andere regio’s om zo gezamenlijke grieven 

kenbaar te maken. Binnen het institutionele kader van de Unie zijn er ook mogelijkheden. Zo 

is een vertegenwoordiging in de Raad mogelijk en behartigt het Comité van de Regio’s de 

belangen van dergelijke regio’s. Het Comité draait echter nog steeds niet op volle snelheid, 

maar kende een uitbreiding van zijn bevoegdheden in het Verdrag van Lissabon. Een 

onomkeerbaar proces naar een volwaardig derde level binnen de Europese multi-level 

governance en regionalisering van de Unie lijkt ingezet. Gelet op het feit dat ongeveer 70% 

van de Europese wetgeving geïmplementeerd dient te worden door deze regio’s, verrast deze 

tendens allerminst.  

Anderzijds zullen zij hun intern recht op zelfbeschikking proberen uit te diepen en binnen het 

eigen staatsbestel zoveel mogelijk bevoegdheden naar zich toe proberen te trekken. Dit zal 

echter steeds in samenwerking met de centrale overheid dienen te gebeuren. In Schotland is 
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een evolutie naar devolution max ingezet, hier knelt echter het schoentje voor Catalonië. De 

Spaanse overheid lijkt in weinig toe te komen aan de verzuchtingen van de Generalitat. 

Zolang zij het been stijf houden zal het voor Catalonië moeilijk worden om extra 

bevoegdheden van Madrid naar Barcelona te verhuizen. Soms zal een dergelijke uitbreiding 

van bevoegdheden niet genoeg zijn om de echte onafhankelijkheidsaspiraties in te dijken. De 

emotionele argumenten zijn dan sterker dan die van louter economische aard. Dit lijkt eerder 

het geval voor Catalonië dan voor Schotland.  

Beide regio’s lieten zich reeds uit over een mogelijke onafhankelijkheid via referenda in 

2014. Niets sluit uit dat er nog dergelijke referenda zullen plaatsvinden. Toch moet men 

voorzichtig zijn met het gebruik van volksraadplegingen over dergelijke complexe thema’s. 

Deze vallen moeilijk te rijmen met de representatieve democratie als regeringsvorm, zeker 

wanneer het zaken betreft waar de gevolgen mogelijks zo groot zijn en de impact van de 

beslissing niet altijd juist te overzien is door de burger. Desalniettemin kan men ze niet uit het 

oog verliezen wanneer hun stem groeiende is. 

Mijns inziens zullen regio’s zoals Catalonië en Schotland meer en meer toenadering zoeken 

bij de Europese Unie als supranationaal project. Zij verdienen hier een grotere stem want 

implementeren veel wetgeving maar hebben er zelf te weinig invloed op. Het is ook typisch 

voor nationalistische partijen van regio’s die naar onafhankelijkheid neigen om eerder 

Europees gezind te zijn. Zij zien dit supranationale kader als een ideale plaats om als regio te 

vertoeven, los van de nationale moederstaat. Regio’s zullen bijgevolg proberen een meer 

prominente plaats in te nemen binnen die Unie.  

Zeker nu de nationalistische partijen in Catalonië en Schotland, in respectievelijk 2015 en 

2016, meer dan ooit de macht grepen binnen het eigen regionale parlement, zal dit 

gedachtegoed zich enkel maar verder ontwikkelen. Een mogelijke Brexit kan hier nog een 

versterkende factor zijn. De pro-Europese Schotten kunnen hier een mogelijke 

voedingsbodem zien om hun onafhankelijkheidswensen kracht bij te zetten605. In een 

interdependente wereld zoals vandaag stralen dergelijke gebeurtenissen ook af op de 

Catalaanse zaak. 
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Men moet daarom de gebeurtenissen in Schotland en Catalonië zien als een dynamisch 

proces. Via het uitdiepen van hun intern recht op zelfbeschikking zal op lange of middellange 

termijn een afscheuring van de moederstaat mogelijks onafwendbaar zijn. Op korte termijn 

lijkt het echter moeilijk om dergelijke aspiraties hard te maken en daadwerkelijk uit te voeren, 

aangezien het internationaal recht hier geen openingen creëerde. Naast het zich versterken in 

een Europees verband zullen geduld en het pragmatisch aanpakken van de situatie dus van 

groot belang zijn om de onafhankelijkheid als einddoel te bewerkstelligen.  
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