
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Redactionele signalen

de Moor-van Vugt, A.

Publication date
2015
Document Version
Final published version
Published in
Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Moor-van Vugt, A. (2015). Redactionele signalen. Sociaal-economische Wetgeving :
Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 63(1), 1. [1].
http://www.uitgeverijparis.nl/reader/195627/1001201331

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/redactionele-signalen(30bbc427-2bfd-4470-ae68-fa8e95c5ce8a).html
http://www.uitgeverijparis.nl/reader/195627/1001201331


Redactionele signalen

1

Na enkele jaren onderhandelen lag er in april vorig jaar
een ontwerpakkoord voor toetreding van de EU tot het
EVRM. En menigeen keek uit naar het advies van het
Hof van Justitie over de verenigbaarheid van dit ontwerp
met het Unierecht. Het standpunt van A-G Kokott bracht
behoorlijk wat problemen aan het licht, maar zij achtte
die oplosbaar door geringe aanpassingen van het akkoord
en de toelichting. Zij raadde het Hof dan ook af het ont-
werpakkoord onverenigbaar met de Verdragen te verkla-
ren (ECLI:EU:C:2014:2475).

Dat advies nam het Hof niet over. Het verklaarde op
18 december jl. het ontwerpakkoord onverenigbaar met
artikel 6 lid 2 VEU en met protocol nr. 8 EU (advies 2/13).

In de kern heeft het Hof problemen met de structuur
van het EVRM, waardoor na toetreding de Unie op één
lijn zou komen met de lidstaten die tevens partij zijn bij
het EVRM (zie punt 193). Hierdoor ontstaan risico’s voor
de eenheid in rechtstoepassing binnen de Unie en voor
het gezag van het Hof zelf. Het ontwerpakkoord heeft
het Hof er niet van kunnen overtuigen dat deze risico’s
voldoende zijn gepareerd. Met name de positie van het
Hof als uitsluitend bevoegde rechter met betrekking tot
de uitleg en geldigheid van het EU-recht achtte het Hof
onvoldoende geborgd ondanks het systeem van vooraf-
gaande beoordeling in combinatie met het co-respondent-
mechanisme. Daarnaast wees het Hof op deMelloni-recht-
spraak, die op de tocht kan komen te staan als lidstaten
op grond van het EVRM de ruimte nemen om strengere
maatstaven voor de bescherming van de grondrechten
vast te stellen dan uit het Handvest en de rechtspraak
van het Hof voortvloeit. Zodra zij daaraan door het EHRM
gebonden worden geacht, kan het nuttig effect van het
EU-recht worden verzwakt omdat afbreuk wordt gedaan
aan het beginsel van wederzijds vertrouwen binnen de
Unie. En dat niet alleen, ook de constitutionele hoven
die een sterkere grondrechtenbescherming voorstaan,
zouden over de band van het EVRM hun gelijk kunnen
halen. Dit vanwege de nieuwe bevoegdheid voor de
hoogste rechtscolleges op grond van protocol nr. 16 bij
het EVRM om het EHRM te verzoeken om advies over
principiële vragen. Beide U-bochten kunnen het Unie-
rechtelijk systeem uithollen.

Het advies van het Hof zal zeker nog nader worden be-
commentarieerd in dit tijdschrift. Verschillende blogs

bekritiseren het advies in ‘shock, disbelief and protest’
(zie Scheinin op www.verfassungsblog.de/category/
schwerpunkte/die-eu-als-mitglied-der-menschenrechts-
konvention/). Het Hof wordt verweten de bescherming
van fundamentele rechten op te offeren aan de bescher-
ming van het eigen gezag. Die kritiek doet het advies
naar mijn mening geen recht, het Hof benadrukt immers
dat de bescherming van fundamentele rechten een be-
langrijk element is in de rechtsorde van de EU. Er wordt
weinig aandacht besteed aan de (impliciete) waarschu-
wing van het Hof dat in de gekozen opzet ‘de fundamen-
tele premisse dat elke lidstaat met alle andere lidstaten
een reeks gemeenschappelijke waarden deelt waarop de
Unie berust, en dat elke lidstaat erkent dat de andere
lidstaten deze waarden met hem delen’ kan worden on-
dergraven. Over de band van het EVRM kunnen gelegiti-
meerd door de afgesproken procedures verschillende ni-
veaus van grondrechtenbescherming ontstaan, hetgeen
problemen oplevert in situaties van wederzijdse erken-
ning. Dan gaat het niet om het gezag van het Hof, maar
om de fundamenten van de Unie zelf.

De vraag rijst hoe het ontstane probleem zou kunnen
worden opgelost. Daarvoor zijn al verschillende suggesties
gedaan. De suggestie van Kokott om op kleine onderdelen
tekst en toelichting aan te passen heeft het niet gehaald.
Andere suggesties zijn heronderhandelen of het invoegen
van een ‘not withstanding’-clausule (zie bijv. Besselink
op www.publiekrechtenpolitiek.nl/). Het fundamentele
standpunt van het Hof vergt echter ook een fundamenteel
andere kijk op de verhouding EU – EVRM. Vormen van
prejudiciële verwijzingen of voorafgaande beoordeling
zullen de door het Hof opgeworpen bezwaren niet weg-
nemen, zolang het gesignaleerde gevaar van uitholling
blijft bestaan. Mogelijk zit er een oplossing in een ge-
meenschappelijk Hof binnen de Raad van Europa voor
zaken waar de Unie of haar lidstaten bij betrokken zijn.
Zo kan het Hof van Justitie het belang van de Unie die-
nen terwijl de eenheid in de bescherming van de funda-
mentele rechten wordt bevorderd.

Het wordt een spannend jaar en SEW zal u, dankzij de
inspanningen van de redactie, medewerkers en uitgever
weer met plezier op de hoogte houden.

Adrienne de Moor-van Vugt (hoofdredacteur)
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