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Federalisme en 
buitenlandbeleid: 
geblokkeerd tussen 
eenheid en diversiteit?

Federale staten hebben het moeilijk zich in het internationaal statensysteem in te passen. Eenheid 

in het externe optreden, zoals de internationale rechtsorde hen oplegt, staat haaks op het begin-

sel van de interne diversiteit waarop hun staatsbestel steunt.  Hoe is Canada met dit dilemma 

omgegaan en wat kan de Europese Unie van deze Canadese casus leren?

If we are to be one nation in any respect, it clearly ought to be in respect to other nations. 

(Alexander Hamilton, 1788)

Het buitenlandbeleid1 heeft steeds een bij-

zondere plaats ingenomen in het consti-

tutionele huishouden van federale staten. 

In de Verenigde Staten – één van de oudere fede-

raties – is het buitenlandbeleid gecentraliseerd op 

het federale niveau. De Amerikaanse deelstaten 

spelen hier geen rol van betekenis.2 De verant-

woording voor deze state of affairs is eeuwenoud. 

Ze gaat terug op het soevereiniteitsdenken waar-

voor de Vrede van Westfalen symbool staat; een 

denken dat ook in de internationale rechtsorde is 

vastgelegd. Niet toevallig steunt het VN-systeem 

op het beginsel van de nationale soevereiniteit, 

gekoppeld aan het beginsel van non-interventie.3 

Ieder baas in eigen huis; en dat huis, dat is de 

eendimensionale, soevereine staat.

Federale staten hebben het soms moeilijk zich 

in dit eendimensionaal internationaal systeem in 

te passen. Eenheid in het externe optreden, zo-

als de internationale rechtsorde hen oplegt, staat 

haaks op het beginsel van de interne diversiteit 

waarop hun staatsbestel steunt. Federale staten 

staan dan ook voor een dilemma: hoe eenheid 

met verscheidenheid te verzoenen?

In deze bijdrage wordt nagegaan hoe politici en 

juristen in Canada met dit vraagstuk zijn omge-

gaan. Aan de hand van enkele beslissingen van 

Canada’s hoogste rechters wordt een beeld ge-

schetst van een land waar, zoals zal blijken, het 

verhaal van de Vrede van Westfalen sinds lange 

tijd door de feiten achterhaald is. Vervolgens 

wordt onderzocht of uit de Canadese casus les-

sen kunnen worden getrokken voor onze eigen, 

Europese werkelijkheid. Voor- en nadelen van wat 

in de context van deze bijdrage het ‘Canadese 

model’ kan worden genoemd, worden naast el-

kaar geplaatst. Het besluit dringt zich hierbij 

op dat dit Canadese model, hoewel op som-

mige punten aantrekkelijk, teleurstelt op andere. 

Canada slaagt er niet in het dilemma inzake bui-

tenlandbeleid (eenheid versus verscheidenheid) 

op te lossen.
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Over soevereiniteit en 
federalisme: Canada
De Canadese casus wordt interessant wanneer 

die in de tijd wordt geplaatst. Een historische 

analyse van het verband tussen ’s lands federale 

staatsstructuur en het gevoerde buitenlandbe-

leid laat een ontwikkeling zien: van een unitaire 

staat waar de bevoegdheid een buitenlandbeleid 

te voeren sterk gecentraliseerd was op federaal 

niveau, is Canada geëvolueerd naar een model 

waar ook de deelentiteiten een belangrijke rol 

spelen. Opmerkelijk hierbij is dat in eerste instan-

tie de hoogste rechters deze evolutie hebben ge-

stuurd, maar dat vervolgens de politieke verant-

woordelijken zich op een informele wijze aan deze 

nieuwe werkelijkheid hebben aangepast.

Vóór 1867 bestond Canada niet als juridische 

entiteit. Het gebied dat nu Canada uitmaakt, be-

stond uit verscheidene Britse kolonies die sa-

men bekend stonden als British North America. 

In 1867, op aansturen van zowel de kolonisator 

als de Canadese elite,4 werden deze kolonies 

samengevoegd. Canada was geboren. In de 

nieuwe Canadese Grondwet5 werd niets gezegd 

over buitenlandbeleid. Dit hoeft niet te verbazen. 

In 1867 maakte Canada deel uit van het Britse 

Rijk; het buitenlandbeleid was stevig in handen 

van het Britse Foreign Office. Eén bepaling in de 

Grondwet verwees ernaar; zo stelde sectie 132 

van de Grondwet:

“The Parliament and Government of Canada 

shall have all Powers necessary or proper for 

performing the Obligations of Canada or of any 

Province thereof, as Part of the British Empire, 

towards Foreign Countries, arising under Treaties 

between the Empire and such Foreign Countries.”

Deze bepaling kon echter niet als een voldoende 

rechtsgrond worden beschouwd om de nieuw 

geïnstalleerde Canadese regering toe te staan 

een onafhankelijk buitenlandbeleid te voeren. 

De tekst spreekt immers enkel van het uitvoe-

ren (“to perform”) van verplichtingen opgenomen 

in verdragen die het Britse Rijk (lees: de Britse 

regering) met andere landen gesloten heeft. 

Overeenkomstig de Britse traditie dat internati-

onaalrechtelijke verdragen in beginsel omgezet 

moeten worden in intern recht vooraleer zij juri-

dische gevolgen teweeg kunnen brengen, wordt 

in deze bepaling gestipuleerd dat het Canadese 

federale parlement en de federale regering de 

nodige wetgevende stappen moeten zetten ten-

einde de verdragen in intern recht om te zetten. 

Kortweg, Groot-Brittannië6 sluit de verdragen (en 

voert het buitenlandbeleid); Canada mag de ver-

dragen uitvoeren die op Canada betrekking heb-

ben.

Zolang Canada geen aanstalten maakte om 

een zelfstandig buitenlandbeleid te ontwikke-

len, werd deze situatie als afdoende ervaren. 

Problemen staken echter de kop op toen de 

macht van het Britse Rijk begon te tanen. In de 

Eerste Wereldoorlog heeft Canada een aanzien-

lijke ‘war effort’ geleverd. Deze inspanning heeft 

een proces van nationale bewustwording op gang 

gebracht. Stemmen gingen op om een onafhan-

kelijker koers te varen ten aanzien van het moe-

derland. Groot-Brittannië zelf voerde een beleid 

van accommodatie. Het probeerde de ontwikke-

ling naar zelfstandigheid niet tegen te houden. In 

1931, enkele jaren na de zogenaamde Imperial 

Conference, werd het Statuut van Westminster 

goedgekeurd. Daarin werd het beginsel bevestigd 

dat de Dominions (waaronder Canada) op gelij-

ke voet staan met Groot-Brittannië. Algemeen 

wordt aangenomen dat Canada in deze periode 

de internationale rechtspersoonlijkheid verwierf.7 

Vanaf dat moment kon ook Canada zelf verdra-

gen sluiten.

Deze stap naar een onafhankelijk Canada deed 

echter vragen rijzen. ‘Canada’ mocht verdragen 

sluiten, maar wat wordt precies bedoeld met 

‘Canada’? Kan alleen de federale overheid een 

verdrag sluiten of zijn ook de provinciale regerin-

gen hiertoe bevoegd? Vanuit internationaalrech-

telijk perspectief lijkt de eerste optie de meest 

vanzelfsprekende; vanuit het oogpunt van het 

De rechterlijke 

macht heeft 

voorkomen dat 

het Canadese 

buitenlandbeleid 

werd 

gecentraliseerd

Canadese soldaten vieren overwinningsdag in Picadilly Circus, Londen, 1945. 

Canada heeft in beide wereldoorlogen een aanzienlijke war effort geleverd. In ruil 

daarvoor kreeg het land meer zelfstandigheid van het Verenigd Koninkrijk.  
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Canadese staatsrecht was dit echter geenszins 

het geval. De Canadese Grondwet spreekt zich 

immers niet uit over de bevoegdheid inzake bui-

tenlandbeleid.

Op politiek vlak, geruggesteund door enkele pre-

cedenten,8 manifesteerde de federale regering 

zich snel als de spilfiguur inzake buitenlandbe-

leid. Nu Canada de internationale rechtspersoon-

lijkheid verworven had en door de buitenwereld 

als lid van de club van soevereine staten werd 

beschouwd, werd er meteen ook van uitgegaan 

dat de federale regering bevoegd was een bui-

tenlandbeleid te voeren en daartoe ook de nodige 

verdragen te sluiten. Voor de provinciale regerin-

gen leek hier geen rol weggelegd.

Interessant genoeg is het de rechterlijke macht 

geweest – juist de macht die traditioneel de klein-

ste rol speelt op het gebied van de buitenlandse 

politiek – die in deze situatie verandering heeft ge-

bracht. Zoals gezegd wordt in de Britse constitu-

tionele traditie een onderscheid gemaakt tussen 

het sluiten en het uitvoeren van verdragen. Een 

regering kan verdragen sluiten, maar om deze 

kracht van wet te geven in het interne recht, is een 

ingrijpen van de wetgever vereist. In een unitaire 

staat zoals het Verenigd Koninkrijk er vroeger één 

was, levert dit geen probleem op. De Britse rege-

ring sluit het verdrag; het parlement neemt een 

wet aan. In een federaal land als Canada is deze 

kwestie complexer. Twee vragen vereisen een 

antwoord: welke regering kan het verdrag slui-

ten?; en welk parlement kan het implementeren?

Over het sluiten van verdragen hebben de recht-

banken zich nooit uitgesproken; over het uitvoe-

ren ervan daarentegen wel. Begin jaren ’30 leek de 

hoogste rechter – toen nog de imperiale rechter te 

Londen – zich op de lijn van de Canadese federa-

le regering te bevinden. In de Radio-zaak oordeel-

de hij, na te hebben vastgesteld dat Sectie 132 

van de Grondwet geen toepassing kon vinden op 

verdragen die niet door het Rijk, maar wel door 

Canada zelf gesloten worden, dat wetgeving die 

uitvoering geeft aan deze verdragen onder de re-

siduaire bevoegdheden van de federale overheid 

valt. De redenering was als volgt: “It is Canada as 

a whole which is amenable to the other powers 

for the proper carrying out of the Convention: and 

to prevent individuals in Canada infringing the sti-

pulations of the Convention it is necessary that 

the Dominion should pass legislation which would 

apply to all the dwellers in Canada.”9 Anders ge-

steld, om het verdrag volle werking te geven, is 

het nodig dat het federale parlement het kan uit-

voeren. Eenheid gaat hier boven diversiteit. Een 

consensus leek op dat ogenblik te bestaan: alleen 

de federale regering kon verdragen sluiten; alleen 

het federale parlement kon ze uitvoeren.

Enkele jaren later zou dezelfde imperiale rechter 

evenwel een tegengestelde positie innemen. In 

de Labour Conventions-zaak oordeelde hij dat 

de bevoegdheid verdragen uit te voeren bepaald 

wordt door het onderwerp van het betreffende 

verdrag. Valt het onderwerp van het verdrag bin-

nen de bevoegdheid van de federale overheid, 

dan kan het parlement in Ottawa het verdrag uit-

voeren. Valt het onderwerp binnen de bevoegd-

heid van de provincies, dan komt het aan de pro-

vinciale parlementen toe dit te doen. Lord Atkin, 

die de pen hield in de betrokken zaak, stelde: 

“…there is no such thing as treaty legislation as 

such. The distribution is based on classes of sub-

jects: and as a treaty deals with a particular class 

of subjects so will the legislative power of per-

forming it be ascertained.”10 De motivering voor 

deze breuk met het verleden was te vinden in een 

bezorgdheid voor de autonomie van de provin-

cies. Lord Atkin: “There is no existing constitu-

tional ground for stretching the competence of 

the Dominion Parliament so that it becomes en-

larged to keep pace with enlarged functions of 

the Dominion executive […] In other words the 

Dominion cannot merely by making promises to 

foreign countries clothe itself with legislative au-

thority inconsistent with the constitution which 

gave it birth.”11 Lord Atkin eindigde het arrest met 

de volgende woorden – woorden die elke stu-

dent van het Canadese staatsrecht vandaag de 

dag minstens bekend in de oren klinken: “While 

the ship of state now sails on larger ventures and 

into foreign waters she still retains the water-tight 

compartments which are an essential part of her 

original structure.”12

In deze twee beslissingen komt de spanning zoals 

beschreven in de inleiding, duidelijk naar voren: 

in de Radio-zaak achtten de rechters de eenheid 

van extern optreden van Canada van doorslag-

gevend belang; in de Labour Conventions-zaak 

de interne diversiteit. De stelling van de Labour 

Conventions-zaak, die tot de dag van vandaag 

van kracht is, onderscheidt Canada zich van de 

traditionele positie zoals die bijvoorbeeld in de 

Verenigde Staten geldt. Daar gaat eenheid bo-

ven diversiteit (“external unity, internal diversity”). 

Diversiteit is belangrijk, maar ze kan – conform 

het verhaal van de Vrede van Westfalen – op-

zij worden geschoven wanneer de ruwe wereld 

van de internationale betrekkingen zulks vereist. 

In Canada gaat diversiteit daarentegen boven 

eenheid. De diversiteit is een doel op zich zelf.13 
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Interessant genoeg lijkt Canada dus reeds in de 

jaren ’30 de muur tussen binnen- en buitenland te 

hebben doorbroken.

De huidige indeling van het Canadese constitutio-

nele huishouden heeft twee belangrijke gevolgen: 

enerzijds is het mogelijk dat Canada verdragen 

sluit en dat provincies nadien de uitwerking van 

deze verdragen verhinderen; anderzijds dwingt 

de huidige regeling de federale regering ertoe de 

provincies te betrekken vooraleer zij een verdrag 

sluit dat betrekking heeft op provinciale bevoegd-

heden.

Het North American Free Trade Agreement 

(NAFTA), een tussen Canada, de Verenigde 

Staten en Mexico gesloten vrijhandelsakkoord, 

biedt vele voorbeelden van het eerste gevolg. De 

Canadese federale regering heeft het akkoord ge-

sloten; de provincies worden (louter) verzocht het 

te respecteren. Particulieren (voornamelijk onder-

nemingen) kunnen de Canadese federale rege-

ring voor een geschillencommissie dagen.14 Deze 

commissie heeft de mogelijkheid de Canadese 

(federale) staat te veroordelen tot betaling van 

een boete wegens schending van de bepalingen 

van het NAFTA-akkoord, ongeacht welk beleids-

niveau deze schending heeft begaan. Dit is al 

verscheidene keren gebeurd. In 2010 diende de 

Canadese federale staat 130 miljoen Canadese 

dollars (ca. 98 miljoen euro) te betalen aan een 

papier- en houtpulpfabrikant nadat de regering 

van de provincie Newfoundland & Labrador deze 

onderneming rechten op het ontginnen van water 

en hout had ontnomen.15

De onderhandelingen tussen de EU en Canada 

om tot een vrijhandelsakkoord te komen, zijn een 

goed voorbeeld van het tweede gevolg. De EU 

wordt in deze onderhandelingen vertegenwoor-

digd door de Europese Commissie (handelsbe-

leid is immers een exclusieve bevoegdheid van de 

EU).16 Canada wordt officieel vertegenwoordigd 

door de Canadese federale regering. Officieus zit-

ten de vertegenwoordigers van de tien provincies 

echter ook aan de onderhandelingstafel. Over alle 

onderwerpen die de provinciale bevoegdheden 

raken, onderhandelen zij mee. Opnieuw wordt 

de interne diversiteit van Canada doorgetrokken 

naar de internationale arena. Dat de efficiëntie 

(en mogelijk de coherentie) van Canada’s buiten-

landbeleid hierdoor onder druk komt te staan, lijkt 

thans, gelet op de aanzienlijke vertragingen die 

de onderhandelingen hebben opgelopen, bewe-

zen.17

Wanneer we de balans opmaken van ruwweg 

een eeuw Canadees buitenlandbeleid, dan valt 

er een ontwikkeling te ontwaren: in eerste instan-

tie werd in Canada geopteerd voor de klassieke 

‘Westfaliaanse’ positie. Het buitenlandbeleid was 

in handen van de federale executieve. De federale 

regering sloot verdragen; het federale parlement – 

dat onder controle stond van de regering – imple-

menteerde ze. Door een sterk staaltje rechterlijk 

activisme werd deze oplossing echter bij het huis-

vuil geplaatst. Sinds de Labour Conventions-zaak 

zijn de Canadese politieke verantwoordelijken op 

zoek geweest naar een nieuwe modus vivendi. 

De primauteit van de federale regering is overeind 

gebleven, maar de rol van de provincies nam toe, 

zowel in de vorming van het beleid (het onderhan-

delen naar verdragen) als in de uitvoering ervan 

(het wetgevend optreden).

Lessen voor Europa?
Het buitenlandbeleid wordt ook in onze contrei-

en gekenmerkt door een steeds complexer wor-

dende verwevenheid tussen beleidsniveaus. Zo 

dient de Belgische federale regering, in het on-

derhouden van bilaterale betrekkingen met een 

Het Canadees parle-

ment. Officieel wordt 

Canada vertegenwoor-

digd door de Canadese 

regering, maar officieus 

zitten de vertegen-

woordigers van de tien 

provincies ook aan de 

onderhandelingstafel. 
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land als Canada, vandaag de dag rekening te 

houden met de relaties die zowel Vlaanderen als 

de (Belgische) Franse Gemeenschap onderhou-

den met, bijvoorbeeld, de Canadese provincie 

Québec. Tezelfdertijd dient de Belgische federale 

regering haar beleid in te passen in het bredere 

Europese kader. Wie verantwoordelijk is voor wat 

is niet steeds duidelijk.18 Gegeven deze complexi-

teit dringt de vraag zich op welke lessen uit de 

Canadese casus getrokken kunnen worden voor 

onze eigen – en in het bijzonder de Europese – 

werkelijkheid?

Wat naar voren komt bij het bestuderen van de 

Canadese casus, is de genuanceerde positie die 

het land inneemt op het spectrum eenheid-ver-

scheidenheid. De positie van de Verenigde Staten 

(waarin alleen de federale regering verantwoorde-

lijkheid draagt voor het buitenlandbeleid) wordt 

in Canada verworpen. De interne constitutionele 

werkelijkheid maakt ten minste een consultatie 

van de provincies noodzakelijk, telkens wanneer 

een dossier verband houdt met provinciale be-

voegdheden. De tegengestelde positie (waarbij 

de bevoegdheid om internationaal op te treden 

afhangt van de interne (materiële) bevoegdheids-

verdeling), zoals die bijvoorbeeld in België geldt,19 

wordt echter evenzeer verworpen. Zo blijft in 

Canada enkel de federale regering bevoegd om 

formele verdragen te sluiten met andere staten.

Deze constellatie, waarin samenwerking centraal 

staat, doet denken aan de Europese context. Ook 

in de Europese Unie is samenwerking vereist om 

vooruit te komen. Dit is zeker het geval voor het 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheids-

beleid, maar ook voor de meer ‘supranationale’ 

beleidsdomeinen, zoals het handelsbeleid. Op ju-

ridisch vlak is er binnen de Unie sprake geweest 

van een beweging van een federaal stelsel ge-

baseerd op ‘exclusiviteit’ naar een stelsel waarin 

samenwerking tussen beleidsniveaus centraal 

staat.20 Dit heeft zich vertaald in het groeiend be-

lang van verdragen waarbij zowel de Unie als de 

lidstaten partij zijn.21 Anders dan in Europa blijft 

deze samenwerking tussen beleidsniveaus in 

Canada echter van een louter informele aard.

Dit heeft voordelen. Door de bevoegdheid verdra-

gen te sluiten voor te behouden aan het federale 

beleidsniveau, worden bijvoorbeeld juridische 

veldslagen over het ‘wie doet wat’ inzake het 

buitenlandbeleid vermeden. Dit komt de soepel-

heid en snelheid van de besluitvorming mogelijk 

ten goede. Canada onderscheidt zich hier van de 

Europese Unie, waar geschillen over de bevoegd-

heid van de Unie om een verdrag te sluiten (zie 

recentelijk de beslissing van het Hof van Justitie 

over de exclusieve bevoegdheid van de Unie om 

aan te sluiten bij het TRIPS-verdrag)22 al snel een 

juridisch staartje krijgen voor het Europees Hof te 

Luxemburg.

Naast voordelen zijn aan het Canadese model  

ook nadelen verbonden. De opzet van de imperi-

ale rechters van 1937 leek erin te bestaan de pro-

vinciale autonomie te beschermen. In belangrijke 

mate zijn zij daarin geslaagd. De federale rege-

ring dient immers rekening te houden met de po-

litieke agenda van de provincies, telkens wanneer 

zij een verdrag wenst te sluiten waarin provinciale 

aangelegenheden worden opgenomen.

Deze dynamiek kan echter ook in de andere rich-

ting werken. Zo kan de federale regering, door 

de provincies in het bad te trekken van interna-

tionale onderhandelingen, deze mogelijk onder 

druk zetten om een bepaalde federale agenda te 

implementeren, ook al valt de betrokken materie 

buiten de bevoegdheid van de federale overheid. 

Ondanks de uitdrukkelijke wil van de imperiale 

rechters om dergelijke situaties te vermijden,23 

kan de federale regering nog steeds een één-

tweetje spelen met een buitenlandse partner om 

een binnenlandse beleidsagenda te verwezenlij-

ken.

De besprekingen over een vrijhandelsakkoord 

tussen de EU en Canada kunnen hier opnieuw als 

illustratie gelden. Zo lijkt de Canadese federale re-

gering – die op economisch vlak overwegend een 

liberaal beleid voert24 – erin te zijn geslaagd om, 

dankzij de druk van de Europese Unie, de pro-

vinciale aanbestedingsmarkt open te breken; dit 

ondanks de provinciale bevoegdheid over lokale 

overheidsopdrachten.25 Door beleidsdoelstellin-

gen in bredere, internationale onderhandelingen 

op te nemen, wordt de provinciale autonomie – 

ondanks de wil van de rechters uit 1937 – niet-

temin op de helling geplaatst.

Maar ook op democratisch vlak kunnen er vraag-

tekens worden geplaatst. Precies omdat de be-

leidsvorming tussen de federale en de provinciale 

regeringen informeel van aard is, is zij ook weinig 

transparant. Niet in het eigen parlement of in de 

schoot van de eigen provinciale of federale rege-

ring worden beslissingen genomen, maar binnen 

allerhande ‘intergouvernementele’ werkgroepen. 

Waar de eigenlijke beslissing over deze of gene 

beleidslijn genomen wordt, is niet steeds duide-

lijk.26

In Canada 

gaat diversiteit 

boven eenheid
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Besluit
De les die uit de studie van de Canadese casus 

kan worden getrokken, is de volgende: het di-

lemma tussen eenheid (coherentie van het bui-

tenlandbeleid) en verscheidenheid (federalisme) 

blijft overeind. In Canada wordt veel waarde ge-

hecht aan de interne diversiteit, maar de elemen-

ten die de externe eenheid bevorderen – zoals 

het centraliseren van de bevoegdheid verdragen 

te sluiten op het federale niveau – brengen deze 

diversiteit minstens potentieel in gevaar. In alge-

mene termen lijkt er sprake te zijn van een zero 

sum-game. Een stelsel waarin coherentie centraal 

staat, zal minder waarde hechten aan verschei-

denheid en vice versa. Canada neemt een interes-

sante positie in tussen beide polen, maar slaagt 

er totaal niet in beide te verzoenen.

Misschien is de relevante vraag die beleidsma-

kers en juristen zich dienen te stellen eerder nor-

matief van aard: gegeven het bestaan van een 

zero-sum game, waar behoort het evenwicht dan 

te liggen tussen eenheid en verscheidenheid? 

Welke waarde dient het zwaarst te wegen? Die 

van een coherent buitenlandbeleid of die van het 

respect voor de autonomie van de deelstaten (en, 

in het algemeen, voor het democratisch karakter 

van de besluitvorming)? In een ‘post-Westfaliaan-

se’ wereld, waarin de traditionele mechanismen 

van publieke verantwoording onder druk staan, is 

de vraag stellen heel wat eenvoudiger dan haar te 

beantwoorden.

NOTEN

1 In deze bijdrage wordt het begrip ‘buitenlandbeleid’ in de ruime zin van 
het woord gehanteerd; het omvat niet alleen de ‘high politics’ van oorlog 
en vrede, maar ook de ‘low politics’ van handel, milieu, onderwijs, enz.

2 Voor de Verenigde Staten blijft het standaardwerk van Louis Henkin de 
referentie: L. Henkin, Foreign affairs and the United States Constitution, 
New York: Clarendon Press, 1996.

3 Over het klassieke soevereiniteitsdenken, zie: M. Koskenniemi, The 
Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-
1960, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Zie ook artikel 
2, lid 7 van het VN-handvest: “Geen enkele bepaling van dit Handvest 
geeft de Verenigde Naties de bevoegdheid tussenbeide te komen in 
aangelegenheden die wezenlijk onder de nationale rechtsmacht van 
een staat vallen, noch wordt op grond van enige bepaling daarin van 
de Leden verlangd dat zij zodanige aangelegenheden krachtens dit 
Handvest tot een oplossing brengen.”

4 De dreiging van een Amerikaanse inval zoals in 1812, overtuigde zowel 
kolonisator als plaatselijke bevolking van het belang samen te werken.

5 Wat in dit artikel de Canadese Grondwet wordt genoemd, is in werke-
lijkheid een wet die in het Britse parlement werd aangenomen, t.w. de 
British North America Act, 1867.

6 De termen ‘Groot-Brittannië’ en ‘Verenigd Koninkrijk’ worden afwisse-
lend gebruikt om het land aan te duiden dat officieel de naam ‘Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland’ draagt.

7 Sommigen beschouwen de Letters Patent, 1947 als het grondwettelijk 
document waarmee Canada de status van soevereine staat verwierf. 
Zie: P.W. Hogg, ‘Treaties’, in: Constitutional Law of Canada, Toronto: 
Carswell, 1997, blz. 291.

8 Canada was partij bij het Verdrag van Versailles.
9 JCPC, The Attorney-General of Quebec (Appeal No. 84 of 1931) v The 

Attorney-General of Canada and others (Canada) [1932] UKPC 7 (9 
februari 1932), blz. 3-4.

10 JCPC, The Attorney General of Canada (Appeal No. 100 of 1936) v The 
Attorney General of Ontario and others (Canada) [1937] UKPC 6 (28 
januari 1937), blz. 8.

11 Ibid., blz. 9.
12 Ibid., blz. 10.
13 Zie op dit punt ook J. Weiler, ‘The Transformation of Europe’, Yale Law 

Journal,1991, nr. 100, 2433.
14 Dit is de zg. ‘chapter 11’-procedure. Zie artikelen 1115 e.v. van het ver-

drag (http://www.worldtradelaw.net/fta/agreements/nafta.pdf).
15 http://www.bloomberg.com/news/2010-08-24/canada-to-pay-abitibi-

bowater-c-130-million-in-newfoundland-nafta-dispute.html http://www.
bloomberg.com/news/2010-08-24/canada-to-pay-abitibibowater-c-
130-million-in-newfoundland-nafta-dispute.html . Op het ogenblik van 
schrijven waren de onderhandelingen tussen de EU en Canada nog niet 
afgerond. Op 18 oktober hebben deze onderhandeling tot een politiek 
akkoord geleid. In wat volgt dient dit akkoord - alvorens te worden gera-
tificeerd door Canada, de EU en haar 28 lidstaten - in een verdragstekst 
omgezet te worden. Dit proces neemt mogelijk twee jaar in beslag. 

16 Zie art. 3, lid 1, letter (e), VEU. 
17 Zie Jeffrey Simpson,‘What’s delaying our trade negotiations? Trade 

negotiators’, Globe and Mail, 21 juni 2013.
18 Zo woedt in België een conflict over de bevoegdheid van de federale 

minister van buitenlandse zaken om economische adviseurs in te scha-
kelen. De Vlaamse regering beschouwt deze zet als een inbreuk op 
haar bevoegdheid inzake economie, die – conform het adagium in foro 
interno, in foro externo – ook op buitenlandvlak doorspeelt. Zie http://
www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Peeters_naar_Raad_van_
State_tegen_Reynders.9315803-3136.art?ckc=1.

19 Voor een uitwerking van het Belgisch beginsel in foro interno, in foro 
externo op het Europese vlak, zie : H. Dumont, ‘Le partage des com-
pétences relatives à l’élaboration des normes européennes entre l’État 
belge et ses composantes fédérées’, RAE – LEA, 2013, nr. 3, blz. 
37-53.

20 Zie hier R. Schütze, From Dual to Cooperative Federalism: Changing 
Structures of European Law, Oxford: Oxford University Press, 2009.

21 Zie hier bijv. N. Emiliou, ‘The death of exclusive competence?’, European 
Law Review, 1996, vol. 21, nr. 4, blz. 294-311.

22 HvJ C-414/11 van 18 juli 2013, Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis 
Deutschland GmbH v DEMO Anonimos Viomikhaniki kai Emporiki Etairia 
Farmakon.

23 Zie hierboven: “In other words the Dominion cannot merely by making 
promises to foreign countries clothe itself with legislative authority incon-
sistent with the constitution which gave it birth.”

24 De kwalificatie ‘overwegend’ is hier zeker op zijn plaats. De federale 
regering onder leiding van Stephen Harper aarzelt niet om buitenlandse 
overnames te blokkeren op ‘national security’-gronden. Zie http://www.
nytimes.com/2010/11/04/business/global/04potash.html?_r=0).

25 Zie hier http://www.cbc.ca/hamilton/news/story/2012/11/27/hamilton-
ceta-municipal-water.html. Zie ook http://business.financialpost.
com/2013/10/18/eu-canada-trade-deal-finalized-in- brussels-after-
4-years-of-negotiations, waarin wordt gesteld: ‘‘Many major Candaian 
cities asked for exemptions from CETA, worried it could limit their abili-
ties to adopt ‘buy local‘ procurement policies. The CETA rules will allow 
the EU to bid on contracts of $7.8 million or more for construction servi-
ces, about $631,000 for procurement by utilities entities and approxima-
tely $315,000 or more for goods and services contracts. Canada will get 
greater access to Europe’s $2,7-trillion annual procurement market.”

26 Het democratisch karakter van de ‘intergouvernementele’ besluitvorming 
in Canada is het voorwerp van academisch debat. Zie bijv. Richard 
Simeon & D. Cameron, ‘Intergovernmental Relations and Democracy: 
An Oxymoron If There Ever Was One?’, in: H. Bakvis, G. Skogstad, 
D. Mills (red.), Canadian Federalism: Performance, Effectiveness, and 
Legitimacy, Oxford: Oxford University Press, 2002.
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