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Inleiding

oen één van ons zich in 1987 als aio meldde bij de leerstoelgroep Staatsrecht was Leonard al een gearriveerd lid van
de staf. Hij was in Florence gepromoveerd op een proefschrift
over Hugo de Groot, dat overigens vrijwel niemand ooit heeft gezien,1 en hij had toen al een mate van scherpzinnigheid die hij al die
jaren heeft behouden: vaak net iets meer gelezen, net iets dieper geanalyseerd, dat soort dingen.
Daarbij ging het Leonard niet alleen om de details maar juist ook
om de grondslagen, de constitutie van het staatsrecht. Dat leidde als
vanzelf tot grote belangstelling voor de verhouding tussen het Unierecht en de nationale rechtsordes van de lidstaten. Daarbij nam – en
neemt – hij het standpunt in dat de opvatting dat het Unierecht ‘uit
eigen kracht’ doorwerkt vanuit nationaal perspectief hooguit een
idée fixe is te noemen. Men kan zich niet altijd aan de indruk onttrekken dat Leonard zich bij uitstek senang voelt bij het verdedigen van
een afwijkend standpunt.

T

1

Sinds 2015 wel online beschikbaar, L.F.M. Besselink, ‘Keeping faith: a study of
Grotius’ doctrine of natural law’ (EUI Florence 1988), doi.org/10.2870/93254.
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Gezien zijn capaciteiten en belangstelling was het niet verwonderlijk dat Leonard zijn vleugels uitsloeg en naar Utrecht vertrok, waar
hij in 2005 de leerstoel Europees constitutioneel recht ging bekleden.
Wij zeggen niet uit het oog uit het hart, maar nu deze Utrechtse periode in 2012 werd afgesloten met een liber amicorum,2 zullen wij
daarover kort zijn. De publicaties uit deze tijd maken duidelijk dat
zijn eigen ‘constitutie’ dezelfde uitgangspunten behield.
Faculteit
Leonard kwam in 2012 terug naar Amsterdam om hier hoogleraar
Nederlands en vergelijkend staatsrecht te worden. Overigens had hij
in eerste instantie niet naar die functie gesolliciteerd: hij moest wel
gevraagd worden! Dat werd hij, toen na de eerste ronde sollicitatiegesprekken zijn kandidatuur onvermijdelijk bleek. Hij werd via een achterdeurtje de procedure ingeloodst.
Daar heeft de faculteit geen spijt van gekregen, want Leonard heeft
veel voor haar betekend. Leonard is ook jarenlang voorzitter van de
afdeling Publiekrecht en de leerstoelgroep Staats- en bestuursrecht
geweest. Ook hier weer die combinatie van werkkracht en geduld. Altijd op de hoogte van alle plannen van de faculteit, al was het maar
om de al dan niet snode bezuinigingen voor de afdeling of leerstoelgroep tijdig te kunnen bestrijden. Altijd een luisterend oor voor de
leden van afdeling of leerstoelgroep met hun gemêleerd aanbod van
problemen, tenminste als hij klaar was met het te woord staan van
studenten.
Binnen de sectie staatsrecht was Leonard veeleer een meewerkend
voorman dan een managing director. Daar valt ook veel voor te zeggen nu de kerntaken van hoogleraar en overige medewerkers grotendeels overeenkomen. Hij liet bovendien veel ruimte zodat zijn medewerkers hun eigen stempel konden drukken op hun onderzoek en
onderwijs. Dat heeft hun plezier in het werk veel goed gedaan.
Ook zijn promovendi gaf – en geeft – hij alle ruimte en ook voor
hen had – en heeft – hij altijd alle tijd, soms zelfs wekelijks. En als een
2
H.R.B.M. Kummeling e.a. (red.), De samengestelde Besselink (Wolf Legal Publishers
2012).
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promovendus geen vaste woon- of verblijfplaats meer heeft, is er wel
een bovenkamer vrij in de ruime patriciërswoning aan de Parklaan te
Haarlem waar deze zijn proefschrift af kan schrijven.
Leonards onderwijs was doortrokken van gedegen aandacht voor
het positieve constitutionele recht én voor constitutionele uitgangspunten en rechtsvergelijking. Hij trachtte studenten aan het denken
te zetten over bijvoorbeeld het duidelijk andere karakter van een presidentieel stelsel of over de ‘dubbelrol’ die een Nederlandse minister
in de Raad van de EU speelt. Deze aanpak lijkt studenten in een latere
fase van de studie meer te hebben aangesproken dan de eerstejaars,
die massaal een hoorcollege genieten.
Hoe hij die zoveel tijd heeft voor anderen tegelijkertijd op zo’n
grote bestuurlijke en wetenschappelijke productie kan bogen, met
meer dan 200 publicaties, is wonderbaarlijk en kan slechts bij benadering verklaard worden door te wijzen op zijn werklust, op zijn zeer
snel werkend brein, en op zijn vermogen om te multitasken: hoe vaak
heeft een van ons zich niet verwonderd over de vaardigheid van Leonard om tijdens vergaderingen, op het oog zonder verlies van geestelijke aanwezigheid, naar aanleiding van het besprokene allerlei ingewikkelde e-mailtjes te schrijven waar ieder ander minstens een middag over zou moeten nadenken? Zijn rijke productie is te meer opmerkelijk nu hij naast zijn werk een druk gezinsleven heeft en ook nog
altviool speelt in een orkest. Etudes en variaties: werk en genoegen in
één, zou men kunnen zeggen. Het is hoe dan ook opvallend dat al
deze bezigheden zo’n harmonieus geheel lijken te vormen.
EuConst
Gezien zijn belangstelling voor het Europese constitutionele recht is
het niet vreemd dat hij vrijwel vanaf het begin betrokken is geweest
bij de European Constitutional Law Review, die al snel uitgroeide tot
een gezaghebbend tijdschrift op het gebied van het Europese constitutionele recht in brede zin. Leonard was daar kennelijk trots op en
op sommige momenten kon hij zich dan ook niet inhouden om de –
inderdaad niet-geringe – ranking in termen van impact factor te verkondigen. Het kostte overigens de nodige moeite hem de redactie
11
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binnen te hengelen; het antwoord op het verzoek om toe te treden
liet enige tijd op zich wachten. Zijn aanvankelijke scepsis verdween
echter snel en in de loop der jaren werd zijn betrokkenheid bij het
tijdschrift steeds groter. Als mede-hoofdredacteur speelde hij een
centrale rol in de oplossing van het conflict dat de redactie kreeg met
mede-eigenaar en uitgever Asser. Asser had zonder de redactie daarin
te kennen de samenwerking met Cambridge University Press opgezegd. De daarop volgende bindend advies procedure won de redactie
glansrijk dankzij de door Leonard vrijwel in zijn eentje geschreven
pleitnota, die een van zijn kinderen de opmerking ontlokte dat hij
ook een uitstekend advocaat zou zijn geweest.
Publicaties
Zijn publicaties bestrijken naast het Europese constitutionele recht
tal van andere terreinen: van kerkrecht en de ‘vindplaatsen van de publieke moraal’ tot de betekenis van art. 7 Grondwet. Zij zijn positiefrechtelijk zeer gedegen maar zien tegelijkertijd het recht niet alleen als
‘black letter’, maar ook als een politiek en maatschappelijk verschijnsel. Uiteindelijk is het recht een ‘sociale wetenschap’, en alle drang
naar kennis ‘historisch onderzoek’, zo menen wij wel eens uit zijn
mond te hebben vernomen. In elk geval hebben veel van zijn publicaties ook duidelijk oog voor andere disciplines en voor juridische
grensgebieden waar spannende constitutionele vragen ontstaan.
Daarbij kennen de publicaties vrijwel steeds een vorm van rechtsvergelijking, bijvoorbeeld ten aanzien van de verschillende constitutionele perspectieven op Europese integratie. Rechtsvergelijking kan
als een Amsterdamse staatsrechtelijke traditie worden beschouwd;
constitutionele inzichten en constitutionele rechtsvergelijking zijn
nauw verbonden. Deze traditie is Leonard op het lijf geschreven.
Niet alleen heeft hij grote kennis van het Amerikaanse, het Britse en
het Duitse staatsrecht, maar als één van de weinige Nederlanders ook
van het uiterst gecompliceerde Italiaanse staatsrecht. Ieder jaar tijgt
hij naar Rome, niet als pelgrim zoals wel wordt gedacht, maar om een
cursus aan de Libera Università Internazionale degli Studi Sociali te
Rome te verzorgen.
12
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Lexit
Na lezing van het bovenstaande mag het niet verbazen, dat één van
zijn promoti, één van zijn promovendi, en twee van zijn medewerkers
het plan voor een liber hebben opgevat. Op het moment dat deze inleiding geschreven wordt, kunnen wij zeggen dat dit uiterst geheime
project, aangeduid met de codenaam ‘lexit’, tot een goed einde is gebracht. De in het liber bijeengebrachte bijdragen bestrijken tal van
gebieden en raken vrijwel allemaal aan publicaties en onderzoek van
Leonard.
Een aantal van de bijdragen heeft betrekking op het Europese constitutionele recht in ruime zin en is geïnspireerd door zijn Utrechtse
inaugurele rede met de titel A Composite European Constitution/Een
samengestelde Europese constitutie.3 In deze publicatie, misschien wel
zijn beroemdste, betoogt Leonard dat de constitutie van de EU in
strikte zin en de constituties van de lidstaten elkaars bestaan veronderstellen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarbij aansluitend betoogt Nicola Lupo dat het regeringsstelsel van de EU
mede door de regeringsstelsels van de lidstaten bepaald wordt en
daarom kan worden gekwalificeerd als een atypisch parlementair stelsel (‘a “Euro-national parliamentary system”’). Eduardo Arenas
Catalán stelt dat de tijd gekomen is om afstand te doen van het
door Leonard gehuldigde idee dat een samengestelde Europese constitutie goed is voor de Europese Unie, omdat zij plaats kan bieden
aan een grote verscheidenheid aan (nationale) constitutionele opvattingen. Volgens hem kan de EU de extreemrechtse politieke stromingen die haar voortbestaan bedreigen alleen het hoofd bieden door een
Europese Republiek te stichten die, anders dan de EU, niet gebaseerd
is op het neoliberale gedachtengoed. Zijn betoog loopt deels parallel
met dat van Cesare Pinelli, die de Verordening betreffende het conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting kwalificeert als de uitdrukking van een bureaucratisch-legalistische benadering van het probleem van de zogenaamde ‘illiberale democratieën’
in de EU. Deze benadering miskent volgens hem dat de ontwikke3

Europa Law Publishing 2007.
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lingen in Polen en Hongarije niet alleen de rule of law, maar ook de
democratie en de fundamentele rechten aantasten en daarmee het
fundament van de EU. Bruno De Witte bespreekt het verschijnsel
van (internationale) akkoorden die worden gesloten tussen de regeringen van de EU-lidstaten in het kader van de (Europese) Raad bijeen. Zulke akkoorden zijn in enkele gevallen door de Verdragen zelf
voorgeschreven en kunnen de integriteit van de Europese rechtsorde
en de samenhang van de samengestelde constitutie bevorderen, maar
deze ook schaden, bijvoorbeeld omdat de besluitvorming erover zich
onttrekt aan de geldende regels en beginselen. Ook andere bijdragen
hebben betrekking op de samengestelde Europese constitutie. Zo
schrijft Tom Eijsbouts over de soevereiniteit die Emmanuel Macron claimt voor de EU en over het intrigerende vermogen van begrippen om vooruit te lopen op de feiten, en Deirdre Curtin over
accountability ‘loops’, min of meer informele en al dan niet toevallig
ontstane netwerken van actoren (academici, parlementariërs, parlementen, rechters, de Europese Ombudsman etc.) die de publieke
toegang tot EU documenten, een noodzakelijke voorwaarde voor het
goed functioneren van politieke verantwoordelijkheidsrelaties, kunnen helpen bevorderen. Jan-Herman Reestman behandelt een uitspraak van de Duitse constitutionele rechter, het Bundesverfassungsgericht, die in beginsel voor alle overdrachten van soevereine bevoegdheden aan de EU of aanverwante organisaties verzwaarde parlementaire meerderheden verlangt, en daarmee de voortgang van het
EU integratieproject niet bepaald vergemakkelijkt.
In andere bijdragen worden nationale constitutionele kwesties aan
de orde gesteld, maar is het EU recht niet ver weg. Het vrij verkeer
van goederen en diensten van de samenstellende delen van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland)
werd vóór de Brexit geregeld door het EU recht, sindsdien door de
United Kingdom Internal Market Act 2020. Michael Dougan laat
zien dat deze wet zo sterk gebaseerd is op het beginsel van vrije markttoegang dat zij het economische en constitutionele overwicht dat Engeland binnen het Koninkrijk toch al heeft, alleen maar versterkt, ten
koste van Schotse en Welshe constitutionele autonomie. In een andere bijdrage toont Rob Widdershoven zich een warm voor14
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stander van vrijwillige adoptie door Nederlandse bestuursrechters
van Unierechtelijke concepten en beginselen in nationale zaken die
geen enkel verband hebben met het Unierecht, op voorwaarde dat zij
onder omstandigheden bereid blijven Nederlandse algemene rechtsbeginselen die meer bescherming bieden dan hun Unierechtelijke
equivalenten, in het bijzonder het vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel, toe te passen. Ernst Hirsch Ballin sluit aan bij een al genoemde interesse van Leonard en gaat in op het constitutionele recht ‘aan
de andere zijde van de alpen’ (van hieruit gezien). Het Italiaanse constitutionele recht en de literatuur daarover kunnen ons immers het
nodige leren, bijvoorbeeld het onderscheiden van een vierde staatsfunctie: de algemeen beleidsbepaling.
Weer een andere reeks bijdragen heeft betrekking op de verhouding
tussen enerzijds de rechter en anderzijds wetgever en bestuur, ook
zo’n onderwerp waarover Leonard veel heeft geschreven. Twee bijdragen gaan in op de Urgenda-zaak, waarin rechters de Nederlandse
staat verplichtten tot een reductie van de CO₂-uitstoot in 2020 met
minimaal 25% ten opzichte van 1990. Carla Zoethout is het met
Leonard eens dat de rechters daarbij de grenzen van de rechterlijke
rechtsvorming hebben miskend en wijst, als lichtend voorbeeld, op
Britse rechtspraak die de machtenscheiding wèl respecteert. Christina Eckes daarentegen meent juist dat de Nederlandse rechters precies hebben gedaan wat in een constitutionele democratie en in een
uitzonderlijk gevaarlijke en levensbedreigende situatie van de rechterlijke macht mag worden verwacht, in het bijzonder omdat de Nederlandse staat niet heeft kunnen duidelijk maken waarom hij aan die
25% reductie, ondanks alle wetenschappelijke en politieke consensus
over de noodzaak daarvan, niet gebonden zou zijn. Jacobine van
den Brink, Rolf Ortlep en Veerle van Waarde pleiten naar
aanleiding van de omstreden uitspraken van de Afdeling Rechtsspraak van de Raad van State in de toeslagenaffaire voor het opnieuw
doordenken van de verhouding tussen rechter, wetgever en bestuur.
Paul Bovend’Eert gaat in op de verhouding tussen parlement en
regering. Hij verhaalt hoe de regering de afgelopen jaren een beperkte
opvatting is gaan huldigen van de verplichting om door de Tweede
Kamer opgevraagde interne ambtelijke stukken over te leggen, en
15
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zich zelfs op het standpunt is gaan stellen dat stukken die zien op intern beraad geen onderdeel dienen te zijn van het debat met de Kamer. Onder druk van de Kamer én van de toeslagenaffaire heeft de
regering in de winter van 2021 beterschap beloofd.
Verdere bijdragen zien in het bijzonder op de grondrechten. Aernout Nieuwenhuis vergelijkt in zijn bijdrage de EVRM-voorwaarde ‘bij wet voorzien’ met het uit de Grondwet voortvloeiende
vereiste van ‘een specifieke wettelijke grondslag’; daarbij staat de vraag
centraal in hoeverre de grootte van de betrokken belangen – men
denke aan de bestrijding van COVID-19 – deze vereisten mitigeert.
Johan Legemaate onderzoekt de in Nederland gevoerde discussie
over een mogelijke vaccinatieplicht dan wel het bieden van bepaalde
vrijheden aan gevaccineerden. Hij pleit voor een grotere mate van
zorgvuldigheid bij het bespreken daarvan, nu het recht op lichamelijke integriteit en het gelijkheidsbeginsel in het geding zijn. Tenslotte
richt, last but not least, Roel de Lange zijn aandacht op het kiesrecht. Hij behandelt tegen de achtergrond van de verhouding tussen
kiesrecht en democratie de relevante jurisprudentie van het EHRM.
Een van zijn conclusies is dat voor het behoud van de democratie een
nauwelijks te reguleren ‘democratische gezindheid’ minstens zo belangrijk is als ‘het recht’. Wij hebben het sterke vermoeden dat Leonard het daarmee hartgrondig eens is.

Jan-Herman Reestman
Aernout Nieuwenhuis
Bastian Michel
Nik de Boer
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The Form of Government of the European Union in
the Composite European Constitution
NICOLA LUPO
Luiss University, Rome

he concept of form of government is employed very frequently in Italian constitutional law. According to the predominant definition, it refers to the norms, written and unwritten, regarding the way in which the function of political direction is distributed amongst the different constitutional bodies. It is a
prescriptive concept and a necessary element of every modern constitution. However, the form of government of the European Union is
not easy to identify and in search of a definition. Over the years,
scholarship has proposed all the usual suspects to classify the EU’s
form of government: parliamentary, or at least quasi-parliamentary; semi-presidential, according to the French model; presidential,
with separation of powers; and even directorial, following the Swiss
example.
This contribution analyzes the different options, in light of the
provisions of the Treaties, especially Articles 10, 15 and 17 TEU, taking into consideration the most recent developments regarding the
relationship between the European Union’s political institutions after the 2019 elections and the apparent failure of the Spitzenkandidaten constitutional convention. It is then argued, relying on the

T
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concept of the composite European constitution elaborated by
Leonard Besselink, that the EU’s form of government can be defined
only by including the forms of government of the Member States, in
their common elements, among which the existence of a confidence
relationship between the executive and the parliament stands out.
Because of the structural intertwining between the European Union
form of government and those of the Member States, the EU’s form
of government may be described as a ‘Euro-national parliamentary
system’.
1. The concept of ‘form of government’
This contribution is based on the concept of form of government. It
is a concept employed commonly in Italian constitutional law. According to the traditional and still predominant definition it refers to
the way in which the power of political direction, indirizzo politico,1
is distributed amongst the different constitutional bodies.2 In other
words, through the form of government, the institutional system is
analyzed by trying to identify the norms – established in the Constitution, but also in institutional practice, mainly through constitutional conventions – that govern the setting up and the formation of
the political direction: the way in which the main public policies are
designed, in particular between the Government, the Parliament and
of course the citizens in their role as voters in general elections. It also
includes the more indirect influence exercised by the other constitu1

On this notion, see V. Crisafulli, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico, in
Studi urbinati (1939) p. 53 ff. and more recently (also for further references) C.
Tripodina, ‘L’“indirizzo politico” nella dottrina costituzionale al tempo del
fascismo’, (2018) (1) Revista AIC, p. 1-54; A. Morrone, ‘Indirizzo politico e attività
di governo. Tracce per un percorso di ricostruzione teorica’, 38(1) Quaderni
costituzionali (2018), p. 17 ff.; A. de Crescenzo, Indirizzo politico. Una categoria tra
complessità e trasformazione (Editoriale scientifica 2020) espec. p. 27 ff. See also the
chapter by Ernst Hirsch Ballin in this volume.
2
See C. Mortati, Le forme di governo. Lezioni (Cedam 1973) p. 74 ff. On Mortati’s
thought see, in English language, M. Croce & M. Goldoni, The Legacy of Pluralism:
The Continental Jurisprudence of Santi Romano, Carl Schmitt, and Costantino
Mortati (Stanford University Press 2020) espec. p. 136 ff.
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tional bodies, called upon to verify that the political direction so determined does not infringe the Constitution, namely the President
of the Republic and the Constitutional Court.
Defining the form of government is one of the essential tasks of
every constitution: in accordance with the principle of separation of
powers, it is up to the constitution to determine which are the powers of each constitutional body and through which procedures each
of them contributes to the setting and implementation of the general
political direction. The concept is also an essential instrument for
comparative constitutional law scholars, as the executive-legislative
relationship is, as it is well known, one of the elements used to classify
the different constitutions around the world.
Consequently, the concept of form of government usually appears
as a title of at least one of the chapters of every textbook of Italian
public or constitutional law, and often also as a general title of comparative constitutional or public law textbooks, in line with a tradition inaugurated by Costantino Mortati.3 Since 1999, the expression
has even been codified by the Italian Constitution, in Article 123,
which states that the regional statutes, i.e. the fundamental charters
of the fifteen ordinary regions, approved by regional law, shall lay
down the regional form of government.4 All this means that the concept is both a diffused heuristic instrument and part of positive law,
thus substantially unavoidable.
At the same time, the concept of form of government is still rather
controversial, as it oscillates between analysis and prescription, between factual and normative elements. The insertion into its definition and classification of elements that are not strictly part of the
3

Mortati, n. 2 above. More recently see, among others, C. Pinelli, Forme di Stato e
forme di governo. Corso di diritto costituzionale comparato (2nd ed., Jovene 2009); G.
Amato & F. Clementi, Forme di Stato e forme di governo (2nd ed., Il mulino 2012);
M. Volpi, Libertà e autorità. La classiﬁcazione delle forme di Stato e delle forme di
governo (Giappichelli 2018).
4
See, also for further bibliography, C. Fasone & G. Piccirilli, ‘The new “form of
government” in the reforms of the Italian regional system’, in E. Arban, G.
Martinico & F. Palermo (eds), Federalism and Constitutional Law. The Italian
Contribution to Comparative Regionalism (Routledge 2021, in press).
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institutional setting, such as the party system, also benefitting from
studies of political science, has been very useful.5 However, more recently there have been attempts to return to a strictly legal concept;
the reasoning behind the refusal to recognize the role of the parties
and of other social elements as part of the legal model (the form) is
that the concept needs to be isolated in order to identify which of its
elements are stable and prescriptive.6
It has been doubted whether the concept can be applied to the European Union institutional system. Many scholars have argued that
because the EU does not have all the characteristics of a state and
lacks a proper constitution, it would not be correct to make use of
the concept of the form of government.7 However, its use seems to
have been ‘authorized’ recently by the Italian Constitutional Court.
With regard to the relationship between the European Commission
and the European Parliament, the Court in a decision regarding the
thresholds for the European Parliament’s elections noted ‘the undoubted transformation of the form of government of the European
Union towards parliamentary government’.8
5

See L. Elia, ‘Forme di governo’, in Enciclopedia del diritto, vol. XIX (Giuffrè 1970)
p. 635 ff., who explicitly relied on the theories of the party system by Duverger and
Sartori. On his influence see espec. M. Volpi, ‘Le forme di governo nel pensiero di
Leopoldo Elia’, (2019) (special issue) Diritto pubblico comparato ed europeo, p. 821 ff.
6
See M. Luciani, ‘Governo (forme di)’, in Enciclopedia del diritto. Annali, vol. III
(Giuffrè 2010) p. 538 ff., espec. 565 ff.
7
The debate is summarized by R. Ibrido & N. Lupo, ‘“Forma di governo” e
“indirizzo politico”: la loro discussa applicabilità all’Unione europea’, in R. Ibrido &
N. Lupo (eds), Dinamiche della forma di governo tra Unione europea e Stati membri
(Il mulino 2018) p. 9 ff., espec. 16 ff.
8
See judgment no. 239/2018, par. 6.5, in the official translation provided by the
Constitutional Court, emphasis added. On it see, with different positions, G.
Delledonne, ‘“A Goal that applies to the European Parliament no differently from
how it applies to National Parliaments”: The Italian Constitutional Court vindicates
the 4% Threshold for European Elections’, 15(2) European Constitutional Law
Review (2019), p. 376-389; A. Antonuzzo & N. Lupo, ‘The thresholds for the EP
elections: the EU Electoral Act, national legislation and the case-law of
Constitutional Courts’, in T. Marguery, S. Platon & H. Van Eijken (eds), Les élections
européennes 40 ans après. Bilans, enjeux et perspectives. The European Elections, 40
Years Later. Assessment, Issues and Prospects (Bruylant 2020), p. 119-146.
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2. The uncertain classification of the form of government of the
European Union and the Spitzenkandidaten attempted
constitutional convention
The form of government of the European Union is not easy to classify and is still in search of a definition. So much so that scholarship
over the years has, legitimately, proposed for it almost all possible
classifications in use for forms of government: parliamentary, or at
least quasi-parliamentary; 9 semi-presidential, according to the
French model;10 presidential, or at least separation of powers;11 and
even directorial;12 or, with a new expression, semi-parliamentary.13
9

For the juxtaposition of EU institutional arrangements with a form of ‘quasiparliamentary’ or ‘semi-parliamentary’ government, see A. Manzella, ‘L’identità
costituzionale dell’Unione europea’, in Studi in onore di Leopoldo Elia, vol. II
(Giuffrè 1999) p. 923 ff., espec. 949; S. Hix, What’s Wrong with the Europe Union
and How to Fix It (Polity 2008), espec. p. 155 ff.; P. Magnette, ‘L’Union européenne:
un regime semi-parlementaire’, in P. Delwit, J.M. De Waele & P. Magnette (eds), A
quoi sert le Parlement européen? (Complexe 1999), p. 25 ff.; M. Frau, ‘La forma di
governo dell’Unione nel trattato che adotta una Costituzione per l’Europa’ in L.
Spadacini & M. Frau, Governare l'Unione europea. Dinamiche e prospettive
istituzionali (Rubbettino 2006), p. 75 ff.
10
In this sense, see G. De Vergottini, ‘Forma di governo dell’Unione europea’, in XXI
Secolo (Treccani 2009) available at treccani.it/enciclopedia/forma-di-governo-dellunione-europea_%28XXI-Secolo%29/, although showing how the treaties allow the
experience to concretely opt for varied solutions. And, more recently, in the light of
what happened after the 2019 EP elections, J.H. Reestman & L.F.M. Besselink,
‘Editorial. Spitzenkandidaten and the European Union's system of government’,
15(4) European Constitutional Law Review (2019), p. 609 ff., espec. 611.
11
See, among others, A. Kreppel, ‘Looking 'Up', 'Down' and 'Sideways':
Understanding EU Institutions in Context’, 34(1) West European Politics (2011), p.
167-179, espec. p. 169 ff., and S. Fabbrini, Which European Union? (Cambridge
University Press 2015), espec. p. 168 ff. and p. 177 ff.
12
See T.E. Frosini, ‘La dimensione europea della forma di stato e di governo’, 10(5)
federalismi.it (2012), p. 1-6.
13
See P. Dann, ‘European Parliament and Executive Federalism: Approaching a
Parliament in a Semi‐Parliamentary Democracy’, 9(5) European Law Journal (2003),
p. 549 ff., espec. p. 572 ff. See also, excluding that the EU system of government
belongs to any of the traditional models, D. Praino, ‘A new system of government?
Defining the confidence relationship of the EU model’, 39(3) Journal of European
Integration (2017), p. 319 ff., espec. 327 ff.
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Between the 19th and early 20th centuries many Member States
witnessed a development towards a parliamentary form of government,14 which has relied more on political practice than on the text
of the constitutional documents. More specifically, Italian constitutional history shows that when the Albertine Statute was in force,
from 1848 to 1922, Italy’s form of government was also in search of
a definition, straddled as it was between a constitutional charter that
provided for a pure monarchical-constitutional regime, i.e. a pure
separation of the powers system, and a series of behaviours and practices that pushed in the direction of parliamentary (or ‘pseudo-parliamentary’) 15 government, characterized by the necessary confidence relationship between the Government and the Chamber of
Deputies.16 The form of government of early Italy thus gave rise to a
tension that was never fully resolved, of which in the end the same
Albertine Statute was a victim: precisely due to this ambiguity, the
fascist party was able to seize power in 1922.
In the European Union, in an institutional framework at least as
ambiguous as that of early Italy, the 2019 elections of the European
Parliament were a kind of litmus test for the so-called Spitzenkandidaten mechanism.17 This mechanism – a constitutional convention
in nuce according to some, or a (precarious) ‘political convention’
14

As recalled by Reestman and Besselink, Editorial, n. 10 above, p. 609.
See G. Maranini, Storia del potere in Italia (1848-1967) (2nd ed., Nuova Guaraldi
1983), espec. p. 95 ff.
16
On the genesis of confidence procedures in the era of the Albertine Statute, see F.
Rossi, Saggio sul sistema politico dell'Italia liberale. Procedure ﬁduciarie e sistema dei
partiti fra Otto e Novecento (Rubbettino 2001), espec. p. 23 ff.; M. Belletti, Forma di
governo parlamentare e scioglimento delle Camere. Dallo Statuto Albertino alla
Costituzione repubblicana (Cedam 2008), espec. p. 91 ff.; and R. Ferrari Zumbini,
‘La Torino del 1848-49 come laboratorio costituzionale: la nascita spontanea della
fiducia parlamentare’, (2016) (2) Le carte e la storia, p. 75 ff.
17
In the run-up to the election see N. Lupo, ‘The 2019 European Parliament
elections: politically crucial, but without clear institutional effects’, 11(1) Perspectives
on Federalism (2019), p. 103 ff. In a not too dissimilar sense, speaking of a
constitutional custom, currently in statu nascendi, see C. Curti Gialdino, ‘L’elezione
di Jean-Claude Juncker a presidente della Commissione europea: profili giuridicoistituzionali’, in B. Caravita (ed.), Le elezioni del Parlamento europeo del 2014 (Jovene
2015), p. 29 ff., espec. 71 ff.
15
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according to others18 – aimed at making the presidency of the European Commission dependent on a comparison between the election
results of the major European political parties, who had nominated
‘lead candidates’ for that function. This mechanism, which had long
been proposed in the political and doctrinal debates, found its first
application in the 2014 European elections, in which the European
People’s Party obtained a relative majority of votes, and the subsequent formation of the Commission presided by Jean-Claude
Juncker, previously identified as the Spitzenkandidat of that party.19
This precarious constitutional or political convention was renewed
on the eve of the 2019 elections by the European Parliament by the
adoption of a special resolution 20 and supported by almost all the
main political forces in the field. But it did not pass the test of the
18

Cf. L.F.M. Besselink, ‘Introduction: A Directly Elected European Parliament’, in
T. Marguery, S. Platon & H. Van Eijken (eds), Les élections européennes 40 ans après,
cit., p. 9 ff., espec. 14.
19
On the genesis of the Spitzenkandidaten, J. Priestley & N. Peñalver García, The
Making of a European President (Palgrave MacMillan 2015). On its first effects: S.B.
Hobolt, ‘A Vote for the President? The Role of Spitzenkandidaten in the 2014
European Parliament Elections’, 21(10) Journal of European Public Policy (2014), p.
1528 ff.; C. Antpöhler, ‘Enhancing European Democracy in Times of Crisis? The
Proposal to Politicise the Election of the European Commission’s President’, in F.
Fabbrini, E. Hirsch Ballin & H. Somsen (eds), What Form of Government for the
European Union and the Eurozone (Hart 2015), p. 217 ff.; M. Goldoni, ‘Politicising
EU Lawmaking? The Spitzenkandidaten Experiment as a Cautionary Tale’, 22(3)
European Law Journal (2016), p. 279 ff.; T. Christiansen, ‘After the
Spitzenkandidaten: fundamental change in the EU’s political system?’, 39(5) West
European Politics (2016), p. 992 ff.; H. Kassim, ‘What’s new? A first appraisal of the
Juncker Commission’, 16(1) European Political Science (2017), p. 14 ff. After the
2019 elections: T. Christiansen & M. Shackleton, ‘Spitzenkandidaten 2.0: From
experiment to routine in European elections?’, in L. De Sio, M.N. Franklin & L.
Russo (eds), The European Parliament Elections of 2019 (Luiss University Press
2019), p. 43 ff.; K. Raube, ‘From dawn to doom: the institutionalization of the
Spitzenkandidaten process during European elections and its final negation’, in S.
Kritzinger et al. (eds), Assessing the 2019 European Parliament Elections (Routledge
2020); D. Fromage, ‘The Spitzenkandidaten procedure for the election of the
European Commission President: a critical view’, in T. Marguery, S. Platon & H.
Van Eijken (eds), Les élections européennes 40 ans après, cit., p. 169 ff.
20
See the Gonzales Pons resolution, adopted on 7 February 2018. See also the
recommendation of 14 February 2018 of the European Commission.
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post-election period. The outcome derived also from its ambiguity,
between a more majoritarian reading (where the lead candidate of the
party that takes the most votes or a plurality of seats is deemed
‘elected’) and one of a more consensual type (where the lead candidate who receives the backing of an absolute majority of seats in the
EP is ‘elected’). Instead of one of the several Spitzenkandidaten that
had been put in place before the elections, Ursula von der Leyen became President of the Commission.
With the so-called ‘election’ of Ursula von der Leyen as President
of the Commission, held by secret ballot on 16 July 2019 (383 votes
in favor, 374 being the required half-plus-one of the members), the
newly elected European Parliament thus betrayed the commitment
made by its predecessor not to elect anyone not included among the
Spitzenkandidaten. Nevertheless, the fact that the President chosen
has the same nationality and is of the same European political party
as Spitzenkandidat Manfred Weber of the EPP (the party that won
the largest amount of seats in the elections), together with nomination of two other Spizenkandidaten, Frans Timmermans and Margrethe Vestager, in the new Commission, both as executive Vice-Presidents, has led some authors to argue that the Spitzenkandidaten
principle instead of being ‘denied’, has merely been ‘remodelled’ into
a more pragmatic and consensual reading.21
After this experience, however, how should the European Union
form of government be classified? This is the question that is addressed in the following paragraphs.
3. The end of the European Union parliamentary
form of government?
A first and superficial analysis might lead to the conclusion that the
failure – or at least the suspension22 – to implement the Spitzenkan21

See N. Verola, Il punto di incontro. Il negoziato nell’Unione europea (Luiss
University Press 2020), espec. p. 25 ff.
22
See M. Westlake, ‘Ils ne sont pas différents, ils sont à peu près les mêmes…?’
Dynamiques interinstitutionnelles post-2019 dans l'Union européenne’, (2020, no.

24

NICOLA LUPO ☙
didaten principle in 2019 and to ensure a kind of direct legitimacy to
the President of the Commission, has halted the Union’s evolution
towards a form of parliamentary government.23 This analysis has led
to a reading of the form of government of the European Union in
terms of a rigid separation of powers, thus accentuating the role of
the European Council and the intergovernmental dimension of the
Union, also in the appointment of the Commission.24 This would
encourage the pursuit, in the future, of a long-sustained option of
disengaging the Commission from the European Parliament, qualifying it as a high-level administrative structure serving the European
Council, whose President, de iure condendo, should be the one to be
directly legitimized by the citizens at European level.25
However, the overall picture seems rather different. Instead of halting the transformation of the European Union’s form of government in a parliamentary direction, the failure to implement the
Spitzenkandidaten mechanism in 2019 seems to have accelerated and
at the same time adjusted that transformation. This by veering the
EU away from the ‘Prime Minister’ variant of the parliamentary
form of government, 26 and consequently by abandoning the idea

637) Revue de l’Union européenne, p. 238 ff., spec. p. 243 ff., who quotes von der
Leyen’s speech on 16 July 2019, where she committed to improving the
Spitzenkandidaten mechanism for the future.
23
Cf. G.E. Vigevani, ‘Dalle elezioni europee alla scelta del presidente della
Commissione: brevissime note sull’evoluzione della forma di governo europea’, 39(4)
Quaderni costituzionali (2019), p. 917 ff.
24
Cf. S. Fabbrini, ‘Institutions and Decision-Making in the EU’, in R. Coman, A.
Crespy & V.A. Schmidt (eds), Government and Politics in the Post-Crisis European
Union (Cambridge University Press 2020), p. 54 ff., espec. 65.
25
This is, in particular, the option long indicated, albeit with different formulations,
in S. Fabbrini, Sdoppiamento. Una prospettiva nuova per l’Europa (Laterza, 2017),
espec. p. 155 ff.), imagining a ballot mechanism between two candidates for the post
of President of the European Council (renamed 'European Presidency'), entrusted
to large electors gathered in national constituencies, each equal to the number of
MEPs elected in each Member State.
26
In the sense of calling for an evolution of this kind, giving European citizens a
second vote for the President of the European Commission, see M. Dawson, ‘Should
the EU Think Twice Before Dumping its Spitzenkandidaten?’, Verfassungsblog 30
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that the Prime Minister should be directly legitimized by the citizens.
Instead, the European Union is opting for a form of government that
is properly parliamentary, be it that it in some respects resembles a
parliamentary government with a presidential corrective (considering the European Council as a sort of powerful collective head of
state);27 in other respects, particularly where it calls on the Commission to build its parliamentary majority measure by measure, independently from any ideological or party lines, it even seems to strike
a vein of a gouvernement d’assemblée.28
It should not be forgotten that there are many variations in the
structure of the relations between the parliament, the government
and the citizens in the context of parliamentary forms of government.
The degree of ‘rationalization’ of the parliamentary form of government 29 varies greatly, moving from properly semi-presidential systems to much more uncertain semi-presidentialisms;30 from majority
models to consensual models;31 and from ‘chancellorship’ models to
those in which the head of government is little more than a primus
inter pares. Not everywhere ‘in parliamentary systems, parliamentary
May 2019, verfassungsblog.de/should-the-eu-think-twice-before-dumping-itsspitzenkandidaten/.
27
In this sense, see A. Manzella, ‘Nell’emergenza, la forma di governo dell’Unione’,
16(5) Astrid-Rassegna (2020). See also, before the 2019 elections, Praino, ‘A new
system of government?’, cit., p. 330, referring to “a ‘Council based’ form of
government with parliamentary features”, in which “the European Council plays a
relevant role in the confidence scheme”.
28
As argued in N. Lupo, ‘La forma di governo dell’Unione, dopo le elezioni europee
del maggio 2019’, Consulta Online 9 March 2020. In a similar sense, cf. G. Vilella, EDemocracy. Dove ci porta la democrazia digitale (Pendragon 2020), p. 58 ff.
29
On the concept of “rationalised parliamentarism” see B. Mirkine-Guetzevitch, Les
Constitutions de l’Europe Nouvelle (Delagrave 1928), p. 13 ff. and 22 ff.
30
For a recent recap see T. Raunio & T. Sedelius, Semi-Presidential Policy-Making in
Europe (Palgrave Macmillan 2020), espec. p. 45 ff.
31
Highlighting the consensual nature of European democratic dynamics, as
developed in the aftermath of the 2019 elections, see M. Dawson, ‘The lost
Spitzenkandidaten and the future of European democracy’, 26(6) Maastricht
Journal of European and Comparative Law (2019), p. 731-735, and S. Bendjaballah,
S. Novak & O. Rozenberg, ‘Uni par l’adversité? Le consensus au Parlement
européen’, (2020, no. 637) Revue de l’Union européenne, cit., p. 220 ff.
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elections not only determine the composition of parliament, but also
of the government’, and not always ‘parliamentary elections also decide who becomes prime minister though not always in an equally
straightforward manner, of course’.32 It suffices to refer to the Italian
governments formed in the last two legislative terms (since 2013) to
disprove such notions.
The Von der Leyen Commission, in fact, appears to be more dependent on the internal balances of the European Parliament than
previous Commissions. Of course, these internal balances of the European Parliament have their own peculiarities, and they are deeply
affected not only by the political orientation of parliamentary groups,
but also by the MEPs’ election in the different Member States – this
is not very different, however, from what is happening in federal
states. Along this logic, it would certainly have benefited the good
functioning of the relationship between the European Parliament
and the Commission to allocate a share of the seats left free after
Brexit through transnational lists. An opportunity that, as is well
known, has not been seized, but which could soon resurface, and
which would allow a share of MEPs to be institutionally called to
take charge, similar to what is happening to the Commission, of the
general interest of the Union.33
On the other hand, it is undeniable that the European Council, in
the process of appointing the top positions of the European institutions, has in this case reaffirmed its role, albeit at the cost of long negotiations. Indeed, it should also be acknowledged that the 2019 European Parliament elections in itself did not provide univocal indications to appoint someone to the top of the various European institutions. If elections in a parliamentary regime give no party the absolute
majority of the seats – as it happens frequently where proportional
electoral systems are in place – voters are essentially restricted to

32

In this sense, instead, Reestman & Besselink, ‘Editorial’, cit., p. 611.
See the resolution passed by the European Parliament on 7 February 2018, which
excluded the idea of the establishment of a "transnational constituency", from the
borders coinciding with those of the Union, in which at least some of the 73 seats
intended to be freed as a result of Brexit, were excluded.

33
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handing out the cards and decisions are then taken by their representatives. In the case of the EU, those representatives not only are
the MEPs, but also the heads of government and the heads of state
convened in the European Council, who also have a popular mandate, indirectly or directly, and whose role increases when the electoral results do not designate a clear parliamentary majority – like the
role of a head of state may increase in parliamentary forms of government in case of a stalemate.
The events that followed the 2019 European Parliament elections
thus do indeed point to a reaffirmation of the ‘undoubted transformation of the form of government of the European Union towards
parliamentary government’. 34 However, to see this, one needs to
abandon the simplistic narrative aimed at obtaining ‘a President directly legitimized by European voters’ and recognize that in the complex democracy of the European Union, alongside the channel centered on the European elections, there is another parallel representative channel, which relies on the forms of government of the Member States (Article 10 (2) TEU). This channel obviously finds its core
in the Council, in its various formations, and in the European Council, whose democratic legitimacy, as stated by the same Article, derives from parliaments and citizens of each Member State.
4. The Member States’ forms of government in the composite
European constitution: the Euro-national parliamentary system
That the forms of government of the Member States should be included in the qualification of the EU form of government, seems
fully consistent with the approach suggested by Leonard Besselink’s
concept of the composite European constitution.
If ‘the European constitution is more than the constitution of the
organization entitled the EU’, as ‘it also includes the constitutions of

34

To make use, again, of the words as employed by the Italian Constitutional Court
in the already mentioned judgment No. 239 of 2018.

28

NICOLA LUPO ☙
the Member States’,35 why should the form of government of the European Union be based only on the executive-legislative relation on
the EU level, without including the Member States’ dynamics? And
why should the citizens be considered relevant in determining the
general direction of the European Union only when they vote for
electing the European Parliament?
If the definition of the form of government is a mandatory content
of every Constitution, and this is the position taken here, then it is
clear that the form of government of the European Union needs to
be drawn not only from the elements deriving from the Treaties and
from the behavior of the European Union institutions, but also from
legal provisions and political-institutional balances existing in the
Member States.
Besselink’s theory has addressed not only the principles and norms
that concern the sources of law (with regard to the primacy of EU
law) and those that concern the protection of fundamental rights,
but also aspects of the institutional life of the European Union, such
as the role of national parliaments. Regarding the latter, Besselink has
in particular shown how, ‘while parliaments continue to operate
within the prevailing multi-level paradigm, mostly thinking and acting within a level which is separate from the European Union level,
the executive has long overcome this approach, and thus in many
cases successfully avoids effective parliamentary oversight’.36 And he
argued, a bit further on in the text, that ‘the notion of a composite
constitution can bring a fresh look at things’, because ‘if national parliaments are part of a greater constitutional whole than the microcosm of the national constitutional system, then the potential role of
national parliaments becomes considerably greater’.37
By widening the analysis and regarding not only the national parliaments but, more generally also the national forms of government
as elements of the composite European constitution, we may
35
Cf. L.F.M. Besselink, A Composite European Constitution (Europa Law Publishing
2007), p. 4.
36
Cf. Besselink, A Composite European Constitution, cit., p. 18.
37
Ibid.
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perhaps even bring Besselink’s argument a little further. In the composite European constitution, the national parliaments are not only
entitled to exercise a series of European powers, but they also play a
more indirect role in the Union polity. It is more broadly that the
national forms of government have to be deemed as constitutive elements of the European Union’s form of government. In other words,
it is necessary to consider that ‘under the current circumstances the
democratic legitimacy of the Union is composite in nature’38 and that
the European Union and national forms of government are structurally intertwined.
If this is so, it means, on the one hand, that the general political
direction of the European Union is not only determined by the interinstitutional dynamics between the European Union institutions after the elections for the European Parliament, but also by the interinstitutional dynamics in each of the Member States in the light of
national elections. Additionally, on the other side, the legitimacy39
and the accountability40 of European Union inter-governmental institutions derive from national institutions’ dynamics and, more precisely, from national forms of government.
38

Cf. L.F.M. Besselink, ‘The Place of National Parliaments within the European
Constitutional Order’, in N. Lupo & C. Fasone (eds), Interparliamentary
Cooperation in the Composite European Constitution (Hart 2016), p. 23 ff., espec. p.
37.
39
Cf. L.F.M. Besselink, ‘EU Constitutionalism and National Parliaments. Insiders
or Outsiders?’, in D. Jančić (ed.), National Parliaments after the Lisbon Treaty and
the Euro Crisis. Resilience of Resignation? (Oxford University Press 2017), p. 25 ff.
40
It was indeed Besselink who noted that mechanisms of political accountability
“functions exclusively within the national political system”, and that, in the
Netherlands, “the minister or under-secretary of state is asked to account for what he
has done or failed to do as representative of the Netherlands in the Council”: cf.
Besselink, A Composite European Constitution, cit., p. 17. P.L. Lindseth, Power and
Legitimacy. Reconciling Europe and the Nation-State (Oxford University Press 2010),
espec. p. 21 ff., insists on the fact that the legitimacy of the European Union
regulatory power is still based on the “historically constituted bodies in the nationstate”. For a recent overview on mechanisms of parliamentary control and political
accountability in the EU and its Member States see E. Griglio, Parliamentary
Oversight of the Executives. Tools and Procedures in Europe (Hart 2020), espec. p. 182
ff.
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Both conclusions can indeed be inferred from a provision of the
Treaties which is ‘hardly even commented in EU law textbook’41 or
is often reduced to an obvious statement. That is Article 10(2) TEU,
already referred to, which affirms that ‘Member States are represented in the European Council by their Heads of State or Government and in the Council by their governments, themselves democratically accountable either to their national Parliaments, or to their
citizens’. In this way, the Treaties, in full consistency with the composite constitution’s approach, recognize the national forms of government as constitutive elements of the EU’s form of government, as
the legitimacy and the accountability of the intergovernmental institutions, the European Council and the Council, derive from the
democratic processes taking place at national level.
Of course, this is not the place for conducting a comparative analysis of the forms of government of the 27 Member States.42 What can
be noted, however, on the basis of a rapid survey, is that a confidence
relationship between the government and at least one branch of the
parliament is required in 26 of the 27 Member States of the Union.43
The only exception is Cyprus, a country that has adopted a classically
presidential form of government, based on the strict separation between the President, directly elected by the electoral body, and Parliament.44

41

As remarked by Besselink, ‘EU Constitutionalism and National Parliaments.
Insiders or Outsiders?’, cit., p. 30.
42
See L.F.M. Besselink et al. (eds), Constitutional Law of the EU Member States
(Kluwer 2014).
43
See R. Ibrido, ‘L’evoluzione della forma di governo parlamentare alla luce
dell’esperienza costituzionale dei sei Stati fondatori’, in R. Ibrido & N. Lupo (eds),
Dinamiche della forma di governo tra Unione europea e Stati membri, cit., p. 57 ff.; F.
Clementi, ‘La V Repubblica francese e il ciclo di razionalizzazioni degli anni
Settanta’, ivi, p. 85 ff.; M. Olivetti, ‘Il regime parlamentare nell’Europa centroorientale dopo il 1989’, ivi, p. 113 ff.
44
See A. Markides, ‘The Republic of Cyprus’, in Besselink et al. (eds), Constitutional
Law of the EU Member States, cit., p. 249 ff., espec. 277 ff. (noting that the tenure in
office of ministers, although “appointed and dismissed at will by the president”, also
depends on a vote of confidence or censure by the House of Representatives”).
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If we add that all six founding Member States were characterized,
at the time, by a parliamentary form of government, it is possible to
deduce that the relation of confidence between the government and
the parliament seems to be a sort of ‘constitutional tradition’ in the
European Union. And that the entire institutional architecture provided for by the Treaties as well as the models for the implementation
of EU law presuppose, for their orderly functioning, the existence of
a confidence relationship between the parliament and the government within the Member States, in order to ensure fully, although
indirectly, the legitimacy and the accountability provided by Article
10 TEU.45
Up to a certain extent, then, the involvement of the European
Council in the formation process of the Commission can be explained precisely relying on the constitutional tradition of parliamentary government in the Member States, which requires some
kind of connection also with the political directions determined at
national level, especially when the political direction derived from
the European Parliament election is not particularly self-evident.
5. Conclusion
In the light of the composite constitution’s approach it should be
clear that the EU’s form of government, while clearly placed among
the parliamentary systems, especially for what concerns the day-today relationship between the European Parliament and the Commission,46 maintains a strong atypical position and perhaps is best qualified as a ‘Euro-national parliamentary system’.47 This formula refers
45

Cf. R. Ibrido & N. Lupo, ‘“Forma di governo” e “indirizzo politico”: la loro
discussa applicabilità all’Unione europea’, cit., p. 24 ff. See also, more recently, J.A.
Cheibub & B.E Rasch, ‘Constitutional parliamentarism in Europe, 1800–2019’,
(ahead of print) West European Politics (2021).
46
Besselink, ‘EU Constitutionalism and National Parliaments. Insiders or
Outsiders?’, cit., p. 27 ff. distinguishes between “foundational legitimacy and
legitimacy in the day-to-day political operation of the Union”.
47
On the “Euro-national parliamentary system” cf. C. Fasone & N. Lupo,
‘Conclusion. Interparliamentary Cooperation in the Framework of a Euro-national
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to an overall form of government that includes not only the confidence-like relationship between the European Parliament and the
Commission, but also a series of other relationships: first and foremost, the relationships between each government and its national
parliament, on which the democratic legitimacy and accountability
of the European Council and the Council rely; second, the relationships between the European Union institutions and the parliaments
of the Member States; and, third, the inter-parliamentary relations.48
All these four kinds of relationships matter for the European Union form of government and define it. Especially, the confidence relationships between the executives of the Member States and their
national parliament help to explain, in democratic terms, the persistent and even growing role played by inter-governmental institutions
in the Union. A role that, as the events that took place after the 2019
European Parliament elections have shown, cannot be easily removed by using exclusively the other legitimacy and accountability
channel recognized by Article 10 (2) TEU when it recalls that ‘citizens are directly represented at Union level in the European Parliament’, and by fully exploiting the statement of Article 17(7) TEU
according to which the European Council, in proposing the President of the Commission, shall take ‘into account the elections to the
European Parliament’.
It is rather natural, after all, that the European Council wants to
keep a say in determining the top position of the European Union
institutions, including the President of the Commission and its
members. Of course, the say of the European Council is not the only
Parliamentary System’, in N. Lupo & C. Fasone (eds), Interparliamentary
Cooperation in a Composite European Constitution, cit., p. 345 ff.; N. Lupo & G.
Piccirilli, ‘Introduction: the Italian Parliament and the New Role of National
Parliaments in the European Union’, in N. Lupo, G. Piccirilli (eds), The Italian
Parliament in the European Union (Hart 2017), p. 1 ff. For some criticisms to this
formula, supporting the one of the “multi-level parliamentary field”, see B. Crum,
‘National Parliaments and Constitutional Transformation in the EU’, 13(4)
European Constitutional Law Review (2017), p. 817-835.
48
See A. Manzella, ‘The European Parliament and the National Parliaments as a
System’, in S. Mangiameli (ed.), The Consequences of the Crisis on European
Integration and on the Member States (Springer 2017), p. 47 ff.

33

❧ LIBER AMICORUM BESSELINK
one, nor necessarily the last one, but it would be strange that the institution called upon to ‘define the general political directions and
priorities’ of the Union (Article 15(1) TEU) would not intervene
with a substantial role also in the appointment of the President of
the Commission, the institution that is entitled to ‘promote the general interest of the Union and take appropriate initiatives to that end’
(Article 17(1) TEU) and that still exercises, in a quasi-monopolist
way, the power of legislative initiative.
Any evolution of the European Union democracy and of its form
of government should thus include some conditioning factors deriving from the intergovernmental part of its constitution: it is through
this channel, in fact, that the national forms of government, and thus
also national elections, can co-define the political direction of the
Union – as well as, one might add, reciprocally, the European Parliament elections could influence in many ways the political direction
of some Member States.49

❦
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For a recent case happened in Italy see N. Lupo, ‘Intertwining ‘Forms of
Government’ Between Rome and Brussels: The Influence of EU Dynamics on the
Handover from Conte I to Conte II Cabinet’, RECONNECT Working Paper, no.
13, December 2020 (reconnect-europe.eu/wpcontent/uploads/2020/12/RECONNECT_WP13_Lupo-1.pdf).
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E

ngaging with Leonard Besselink’s composite and evolutionary conceptualisation of the European Union, this piece
focuses on one of his more normative suggestions. Namely,
the idea that understanding the European Union within composite
and evolutionary contours would facilitate European integration
given the flexibility and inclusivity of this focus vis-à-vis European
Union member states’ constitutional diversity.
I make three contentions related to this topic. Firstly, that in the
current political constellation the virtues of inclusivity and flexibility,
which are Leonard’s reasons to merit these constitutional archetypes,
need to be re-assessed in the light of the more contemporary goal of
enabling the European Union to compete with the far-right’s attempts at rearticulating a retreat toward national sovereignty. Secondly, that it is unclear whether the European Union can compete
with the far-right within frameworks that remit to the Nation-State.
This stems from the European Union’s systemic weak political capacity other than one based on market ruling, which coincidentally
is an important reason to explain the rise of these forces. Finally, that
Liber amicorum Besselink (2021) p. 35–50
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only a European Republic can abate twentieth-century sovereignty
and lead Europe towards a sustainable future.
Evaluating the work of Leonard Besselink has not been an easy exercise. Besides the great size and quality of his work, I blame my personal acquaintance with him for this feeling. In the instances in
which I had the privilege of sharing with him, he favored reasoning
as an exercise among equals – something distant from other academic traditions which tend to rely on hierarchy. His mixing of humbleness, rigor and intellectual curiosity taught me greatly, as Leonard
expected me to operate in the same way when he supervised my PhD.
That is all very important indeed, but not what I treasured the most.
I thank Leonard first and foremost for being so kind and open with
me and his many other apprentices in different corners of the world.
This contribution serves me to reflect about Europe, but it is also an
excuse to revive my memorable exchanges with Leonard Besselink.
Background: Europe’s constitutional typologies
According to Leonard Besselink, the European Union has a composite constitution. This constitution is composite because its parts
mutually assume one another’s existence, both de facto and de iure.
It is ‘a mutually assumed relationship’ between the institutions of the
European Union and that of the member states.1 Both institutional
layers would be necessary for the constitution of Europe, which is
not something to be found in a formal legal instrument, but in the
scattered set of legal rules which make this transnational exercise of
public authority over citizens possible.2
There is another category where Leonard spent time on and which
– for my purposes – is necessary to introduce here: the distinction
between European constitutional typologies; a categorisation on

1

L.F.M. Besselink, A Composite European Constitution (Europa Law Publishing
2007), p. 6.
2
L.F.M. Besselink, ‘The Notion and Nature of the European Constitution after the
Lisbon Treaty’, in: J. Wouters et al. (eds), European Constitutionalism beyond Lisbon
(Intersentia 2009) p. 272.
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which Leonard relied in order to explain the legal nature of the European Union. The constitutions of the member states of the European Union belong either to the revolutionary or the evolutionary
tradition. While the revolutionary tradition would make the constitution the expression of sovereignty, the evolutionary would codify
the outcome of constitutional settlement on particular points, rather
than modifying and settle the future course of the polity.3
According to Leonard, the constitution of the European Union
should be placed within the evolutionary tradition.4 This would be
the case despite the fact that some well-known formal treaties regulate several of the basic functions of the European Union.5 That fundamental operations performed by the European Union are not regulated in those treaties, shows how this formalism is not fully explanatory of what the European Union is and the way it functions.6 What
makes the European Union fall within the evolutionary outline
would be the existence of a substantive identifier that brings to the
fore fundamental instruments, principles and practices of this organisation, such as limited government.7 By the same token, the composite nature of the European Union means that this organisation not
only relies on the well-known fundamental treaties, but also on the
constitutions of the member states, the European Convention on
Human Rights and treaty regimes such as the one of the WTO.8
As such, for Leonard, the evolutionary tradition is the one that best
reflects what the European Union is and has been about.9 In the light
of the organisation’s history he states that ‘a European constitution
can never be definitive’.10 Insofar “never” suggests a systematisation
of the future, this perspective should be positioned in the border
3

L.F.M. Besselink, ‘Constitutional Adjudication in the era of Globalisation: The
Netherlands in Comparative Perspective’, 18(2) European Public Law (2012) p. 232.
4
ibid.
5
Besselink, supra n. 2, p. 267.
6
ibid, pp. 272-273.
7
ibid, pp. 271-272.
8
ibid, p. 262.
9
ibid.
10
ibid, p. 278.
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between description and prescription. To Leonard’s credit, there is a
significant distance between the constitutional processes that have
taken place within the European Union and the modern revolutionary type of constitutions. Furthermore, Europe has a constitution –
the opposite would require to deny the very real and distinct power
non-State institutions which shape the Union exercise – and that
constitution, up to the present point, is better explained within a
composite and evolutionary outline. Yet, what to say about the more
normative elements present in these works? This contribution focuses on these.
Updating the challenge
Acknowledging the explanatory power of the composite and evolutionary outline within Europe’s constitution up to the present day,
this contribution looks at a more normative suggestion. The idea
that the virtues of flexibility and inclusivity, present in the composite
and evolutionary outline, make this categorisation desirable given
their ability to maintain and further European integration.11 In this
regard Leonard stressed the need to:
‘take into account the diverse understanding of the nature and
form of “constitutions” on pain of imposing a conception which
will backfire in the Member States that do not share this particular
conception of the constitution in their own political tradition’.12
Despite the fact that these ideas were written only 15 years ago, the
world’s political constellation has notably varied. Europe’s political
environment cannot be fully depicted without reference to the resurgence and political importance of far-right political groups that question their Nation-States’ loss of sovereign power.13 The influence of
11

Besselink, supra n. 2, pp. 279-281.
ibid, p. 263.
13
B. Bugaric, ‘The two faces of populism: Between authoritarian and democratic
populism’, 20(3) German Law Journal (2019), pp. 395-396. For the application of
12
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the far-right’s anti-immigration narrative has been notorious in the
United Kingdom and instrumental to Brexit.14 Interestingly, the bigoted and racist political actions that made this political course of action possible, were presented as a matter of sovereignty.15 Whether
other countries will or will not follow the secessionist path of the
United Kingdom does not seem dire at the present moment. Yet,
there is less confidence that cooperation and integration through
technocratic governance will be able to deliver integration and prosperity.16
In this context, I would claim that reflection on the preconditions
to preserve the existence of the organisation deserve, at the very least,
a similar degree of attention as the virtues of flexibility and inclusivity.
If, as I think it is the case, the far-right’s proto-fascist offensive not
only threatens European unification efforts but pose an existential
threat to the European Union,17 the inquiry on how to avoid that
must be of at least a similar caliber as the stated values of flexibility
and inclusivity. If this is correct, constitutional reflection should not
be limited to these features. The adequacy of these constitutional archetypes should be judged on their aptitude to resist and counter the
far-right’s assault. Hence, there is a need to examine the merits and
limitations of the composite and evolutionary outline with respect
to European unification in the context of the far-right’s assault on
the European Union.
these dynamics to Hungary, see N. Lugosi, ‘Radical right framing of social policy in
Hungary: between nationalism and populism’, 34(3) Journal of International and
Comparative Social Policy (2018), p. 221.
14
P. Stankov, The Political Economy of Populism: An Introduction (Routledge 2021),
pp. 15-16.
15
Y. Negishi, ‘Franternité (dé-) naissante: Populist Potentialities of Human Rights’,
in J. Vidmar (ed.), European Populism and Human Rights (Brill Nijhoff 2020), p.
156.
16
R. Bellamy, ‘Review: The End of the Eurocrats’ Dream’, Verfassungsblog, 22
November 2016, verfassungsblog.de/the-end-of-the-eurocrats-dream/, visited 1
March 2021.
17
B. Bugaric, ‘The end of the European Union as We Know It’, Verfassungsblog, 22
November 2016, verfassungsblog.de/the-end-of-the-european-union-as-we-knowit/, visited 1 March 2021.
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In this regard, I would argue that the composite and evolutionary
outline remains of importance in this different constellation. That
different and not necessarily coherent constitutional developments
have allowed a cooperation beyond the Nation State is a feature that
composite and evolutionary frameworks are particularly suited to explain. However, unlike the normative implications deriving from the
evolutionary notion that a European Constitution can never be definitive, together with the existential necessity that member states occupy within the composite thesis, I see the composite and evolutionary outline as instrumental and transitional.
Evolutionary and composite typologies remain explanatory of the
European Union also in a negative sense. After the aborted treaty establishing a Constitution for Europe,18 but especially after Brexit, it
is hard to imagine that the revolutionary constitutional tradition
could do any favor to the goal of European unification, today. This is
simply because understanding European constitutional efforts
within a single and exclusive foundational basis demands a much
greater legitimacy threshold than the one which is currently available.
The revolutionary approach requires a popular (in the sense of widespread and politically progressive) appreciation of relevant political
events.19 Such a demanding threshold does simply not exist today.
Moreover, what would be constitutionalized more exactly? While
current EU structures should be merited with having brought coordination beyond the Nation-State, the neoliberal foundations of

18

European Parliament, Draft treaty establishing a constitution for Europe (not
ratiﬁed), europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-andthe-treaties/draft-treaty-establishing-a-constitution-for-europe, visited 1 March
2021.
19
This is associated with Sieyès’s equalisation of majorities with unanimity and the
need of breaking up with the Ancien Régime. P. Rossanvallon, La Legitimidad
Democrática: Imparcialidad, Reﬂexividad y Proximidad [Democratic Legitimacy:
Impartiality, Reﬂexivity and Proximity] (Paidós 2010), pp. 50, 54.
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European unification20 – and neoliberalism is elitist per definition21
– mean that low legitimacy is not a glitch to fix, but a structural consequence of the legal structures of the European Union. Therefore,
to try to consolidate the European constitution under the revolutionary framework today would be an effort that might lead towards
failures similar and probably greater than those that have been already attempted.
The composite outline explains the sovereignty of the European
Union by re-directing it to the constitutional identities of the organisation’s member states.22 Yet, given the existence of as many sources
of sovereign power as member states’ exist, the European Union has
difficulty to develop a coherent sovereign power. Similarly, given that
the European Union cannot shrug itself off from the Nation-States
that comprise it, the organization is tied of hands to articulate itself
into a distinct political existence. The fact that the composite outline
takes account of the current sui generis state of affairs, means that this
perspective sheds light on the way the organization actually is.
What in my view demands reflection over constitutional consolidation is once again the emergence of the proto-fascist far-right. Unlike previous decades, when classical far-right subjects occupied a
marginal place, we are currently witnessing their slow but relentless
occupation of the political space. The far-right’s ability to associate
their views with the institutional space of the Nation-State openly
subverts the premises of the European Union. That the welfare state
is today increasingly defended by the far-right 23 is nothing but an
20

Which, in the opinion of Fritz Scharpf, is something not limited to the ‘agents’ but
also to the ‘structure’. F.W. Scharpf, ‘The asymmetry of European integration, or
why the EU cannot be a “social market economy”’, 8(2) Socio-Economic Review
(2010), p. 213; W. Streeck, Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic
Capitalism (Verso 2014), pp. 105-106.
21
D. Harvey, A Brief History of Neoliberalism (OUP 2005, Kindle version), p. 19.
22
Besselink, supra n. 1, p. 11.
23
Bugaric, supra n. 17; C. Deloy, ‘In office for more than ten years, the People’s Party
for Freedom and Democracy (VVD) of incumbent Prime Minister Mark Rutte, is
running favourite in the general elections in the Netherlands’, Foundation Robert
Schuman, 23 February 2021, robert-schuman.eu/en/eem/1904-in-office-for-morethan-ten-years-the-people-s-party-for-freedom-and-democracy-vvd-of-incumbent-
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expression of the former. This offensive demands a confrontation
that goes beyond an ingenious rhetorical strategy.24 It is one which
demands new legal and political infrastructures conducive to a European Republic.25 Only this drastic leap forward, where the European
Union would move away from its market-based justice foundations, 26 can become an alternative to the alliance between the farright and the Nation-State, while at the same time offering a sustainable future.
While Leonard’s work reflects his opposition to seeing constitutional frameworks as tools to carry out what by definition would be
variable political ends, he also suggested that his envisioning of Europe’s constitution within evolutionary grounds was based on a
time-dependent appreciation.27 This being said, the focus on European constitutional reflection at the present time should not be centred on consolidation, but on the options that could get us there. Today’s challenge consists in maneuvering in the evolutionary and composite constitutional framework, steering the organisation towards a
unification expedient enough to compete with the far-right.
Resistance to identifying the challenge
What more clearly stands in the way to carry out the former is the
mentality of the elites that are currently running the European Union. On the one hand they are greatly indebted to the belief that furthering European legal and economic integration satisfies the limitations of the European Union. On the other, they underestimate the
potential of the far right.
prime-minister-mark-rutte-is-running-favourite-in-the-general-elections-in-thenetherlands, visited 1 March 2021; N. Lugosi, supra n. 13, pp. 210, 226.
24
D. Abraham, ‘Class, Identity and “We the People”’, Verfassungsblog, 26 February
2020, verfassungsblog.de/class-identity-and-we-the-people/, visited 1 March 2021.
25
U. Guérot, Why Europe Should Become A Republic! A Political Utopia (Dietz
Kindle Edition 2019).
26
T. Isiksel, ‘Justice Deficit or Justice Deficient?’, Verfassungsblog, 24 June 2015,
verfassungsblog.de/justice-deficit-or-justice-deficient/, visited 1 March 2021.
27
Besselink, supra n. 2, p. 279.
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On the 31st of January of 2020, the United Kingdom withdrew
from the European Union. If a reason not to have a sovereignty discussion within the European Union was that it could generate tensions among member states, Brexit shows that failing to cultivate
such a discussion is also not an effective antidote.28 Having pressurised the Conservative government to decide on a question of the utmost political importance, the debate was mostly framed in the terms
set by the far-right. Later, after a campaign that succeeded to mobilise
millions towards the 51.9% majority that voted to leave the European
Union in June 2016, conditions for a more radical leadership within
the Conservative Party were created. The effect was twofold. While
the Conservative Party became radicalised, this radicalisation has also
become normalised.29
The immiseration that has been created in the UK,30 the European
Union’s technocratic and neoliberal rule31 and the far-right’s tactical
moves, have created the conditions where discontent has been channeled through nationalistic passion. Two issues are most problematic.
A key element is how little responsibility national and European
elites have taken regarding their neoliberal and technocratic governance. These policies have created a fertile soil for the far-right’s resurgence. Even when the austerity policies (especially those implemented after the 2008 financial crisis) are a critical explanatory factor,32 liberal elites remain popular. Equally problematic is how underestimated the far-right remains in the Brexit aftermath. Having
undermined confidence in a common European project under the

28

C. Wiesner, Inventing the EU as a Democratic Polity: Concepts, Actors and
Controversies (Palgrave Macmillan 2019), p. 299.
29
See the perspective of Ruth Wodak on this point. Blog Team, ‘Five view: Is
populism really a threat to democracy?’, LSE blog, 24 July 2017,
blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/07/24/is-populism-really-a-threat-todemocracy/#Four, visited 1 March 2021.
30
Human Rights Council, ‘Visit to the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland: Report of the Special Raaporteur on extreme poverty and human
rights’, UN Doc A/HRC/41/39/Add.1, 23 April 2019, para 13.
31
C. Offe, Europe Entrapped (Polity 2015), p. 67; C. Wiesner, supra n. 28, p. 258.
32
Bugaric, supra n. 17.
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allure of nationalistic33 and former imperial34 glories, the political potential of the far-right remains latent in the United Kingdom and beyond. Brexit attests to the far-right’s competence to politicise unto
many social frustrations. Most especially, for the amplification of the
far-right’s political agenda when embedded within a national sovereignty narrative.
While legal and political institutions pay increasing attention to
these developments, the focus lies on the damage the far-right creates.
The causes behind the discontent are often superficially looked at, or
not given much attention.35 While the challenges the far-right poses
to democracy, the rule of law and human rights entail a key element
of my analysis, to merely recount those challenges falls short of
providing the input necessary for other actors to build conducive
strategies. At this point, merely recounting the damage the far-right
creates stands as a code-word for disinterest towards the constituency
the far-right has been building. And while that inattention could
have been justified decades ago, after millions of working people have
felt seen and represented by that rhetoric and programme, the only
extreme thing is the irresponsibility of those failing to take interest.
Nurturing Emancipatory Populism
25 years ago, Fritz Sharp theorised an asymmetry between positive
and negative integration, where the only sort of integration that

33

Gov.UK, Prime Minister’s statement on EU negotiations: 24 December 2020,
gov.uk/government/speeches/prime-ministers-statement-on-eu-negotiations-24december-2020, visited 1 March 2021.
34
A. von Tunzelmann, ‘The Imperial Myths Driving Brexit’, The Atlantic, 12
August 2019, theatlantic.com/international/archive/2019/08/imperial-mythsbehind-brexit/595813/, visited 1 March 2021.
35
E.g., T. Jagland, ‘Report by the Secretary General of the Council of Europe: State
of Democracy, Human Rights and the Rule of Law: Populism – How Strong are
Europe’s Checks and Balances?’, Council of Europe Committee of Ministers, 19
May 2017.
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could basically take place would be economic or negative.36 Moreover, according to Wolfgang Streeck, accelerating European integration would only serve Hayek’s plans, according to whom European
integration in the form of a Federation should naturally lead to a liberal free-market organisation that would effectively prevent what
Hayek considered the diseases of nationalism as much as of socialism.37
If today’s circumstances are far from ripe to attempt a revolutionary-type of constitutional refoundation, if the EU leadership is by itself unlikely to distance from the neoliberal and technocratic ruling
that has engulfed Europe into its greatest crisis, and if Brexit has
demonstrated the electoral opportunities available in the agenda of
retreat towards the Nation-State, to what kind of unification should
Europe aspire and what role should the European constitutional
framework play?
In my view, any attempt to start answering this question cannot
avoid Chantal Mouffe’s diagnosis, in the sense ‘that it is the neo-liberal turn which is at the origin of the lack of enthusiasm towards the
EU’.38 By the same token, as stated by Turkuler Isiksel in her reaction
to Gráinne de Búrca’s work, ‘far from being vacant from a justice perspective, [the EU] embodies a particular theory of justice’.39 As such,
if further unification is going to be used as a formula to compete with
the far-right, such an alternative cannot be one that further increases
the European Union’s market-ruling, democratic deficits, and social
regression both within and between member states.
Yet, that the allure of retreating towards national sovereignty needs
to be confronted does not amount to saying that the European Union has currently the force to provide an alternative in straightforward terms. In his work, Leonard pointed out the exclusionary

36

F. Scharpf, ‘Negative and Positive Integration in the Political Economy of
European Welfare States’, in G. Marks et al. (eds), Governance in the European Union
(Sage 1996).
37
Streeck, supra n. 20, pp. 97-103.
38
C. Mouffe, Agonistics: Thinking the World Politically (Verso 2013), p. 60.
39
Isiksel, supra n. 26.
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propensity of the revolutionary tradition. These exclusionary propensities would be demonstrated by the identification of the holder
of sovereign power, the people, and by the revolutionary prerequisite
of breaking up with the past (the classical break up with the ancien
régime40). Given the frictions these elements would generate in different constitutional traditions, the revolutionary tradition would be
ill-suited to facilitate the European Union to reach its objectives. The
neutrality of the evolutionary tradition, on the other hand, would
render it a more ‘pragmatic’ and therefore desirable option in this
context.41
Some have taken a different approach. DiEM25 is a movement and
political party led by the former Greek Minister of Finances, Yanis
Varoufakis. The organisation, self-defined as ‘a pan-European movement of democrats’, launched its manifesto in February 2016.42 In it,
the movement aims at reaching, within four years, a European constitutional assembly. 43 As nothing close to that is presently on the
horizon, this may prove overambitious. If in a less stringent context
the aborted referendum on a Constitution for Europe represented a
great setback, this is probably even more the case after Trump and
Brexit. While admittedly DiEM25 seeks a refoundation promoted by
a movement and with a content very different from the project of a
Constitution for Europe, given the proximity of the date in which
this group is making a call for a constituent assembly, this attempt to
revive the revolutionary tradition appears premature and over40

Besselink, supra n. 2, p. 265(4).
Ibid, pp. 279-280.
42
DiEM25, The movement, diem25.org/about/, visited 1 March 2021.
43
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confident. On the other hand, the establishment of a European Republic, as theorised by Ulrike Guérot and fostered by the European
Democracy Lab,44 aims at the hundredth anniversary of the end of
WWII, in 2045. 45 Will there be a political development strong
enough to help people in Europe identify the challenges on time, including those of its Constitution? The answer can only depend on
whether politically progressive forces take upon themselves the challenge to this goal today.
In the light of this reality, political action needs to happen within
the axis of the composite and evolutionary outline. The task of the
present day is to make use of the opportunities available within this
framework to cultivate a social and Green capitalism. This, it seems
to me, is an obligatory starting point to restore faith in the European
Union, and set the right conditions to meet the assault of the farright. As already mentioned, the most significant hurdle lies in the
fact that many agents within the Union remain deeply committed to
the technocratic and neoliberal model of governance. As such, transformation of the European Union cannot be envisioned in the absence of a strong bottom-up political input.46 As reflected by Alan
Badiou, ‘[t]he middle class is the people in capitalist oligarchies.’47
Therefore, action from political parties, popular organisations, conscientious citizens and the academia will be needed to build bridges
with EU officials. These actions might help to unmask oligarchic and
44
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technocratic ruling within the EU and head a transition towards a
more social and Green Europe.
The evolutionary tradition will have to be judged by its ability (or
lack thereof) to accelerate and intensify ecological, social and political
unification. The whole question is whether this constitutional
framework can nurture economic coordination as something else
than market competition, facilitate the switching towards environmental goals, allow the re-introduction of full employment policies,
and make possible a greater role of the Social and Solidarity Clauses
of the Charter of Fundamental Rights and the European Social
Charter. To the theoretical extent that these frameworks could be replaced by others of more Keynesian and solidaristic nature,48 the use
of this constitutional framework to these different goals should not
be discarded.
A paradigm shift is also needed within the human rights movement
and human rights institutions. Traditional human rights efforts, that
focus on the most deprived, must be coupled with solidaristic approaches that make human rights valid also for those situated in the
middle.49 To be sure, I do not advocate that the focus on minimums,
minorities or discrimination should be abandoned. Yet, a critical review of the role human rights law has played in Europe in the last
decade, should also take account of how limited the mainstream
toolkit has been at countering both the austerity agenda and the
emergence of the far-right. There is much good in the narrative that
in turbulent times human rights should be more protected than ever.
Yet, one cannot be blind to the defensive anxiety of those comfortable with a definition of human rights law which befell into the
hegemon’s lingua franca.
To explore human rights outside these hegemonic perspectives is
an invitation to expand the human rights subject beyond the
48
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(2019), pp. 53-54.
49
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vulnerability narrative where it remains confined. This is necessary
both for moral and political reasons. From a moral point of view, the
overlap between human rights and the moral or religious notion of
charity should be avoided. As a result of European fiscal discipline,
austerity, privatization, deregulation and liberalization, the withdrawal of the State from its welfare function has intensified. Met
with the views of those who do not believe that human rights are
supposed to counter the challenge of grossly unequal societies, charity has become the tribute the corporate sector pays for the profitable
market niches that state withdrawal has left up for grabs. In this context, it is not a surprise to see the emergence of philanthropic-capitalism50 or corporations being favorable to understanding their responsibility under the guise of voluntary guidelines.51
From a political perspective, human rights must become re-popularized among electoral constituencies. The goal should be to defend
and advance the institutions that make the human rights of the middle classes possible, especially social rights. Only in this way can democracy serve the institutions upon which human rights depend.
The selfishness that the far-right so often exploits should be cut at
the base. Universal welfare services should be understood as a matter
of human rights law.52
Conclusion
In this brief contribution I have looked at Leonard Besselink’s composite and evolutionary outline observed from the point of view of
50
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sovereignty. In particular, I have devoted attention to how NationState sovereignty can be put to use by the European far-right, in ways
that could endanger the European project. Embedding its political
agenda in the potential or actual promise of retreating towards the
Nation-State, the far-right bets greatly, but it eventually wins greatly
too. Even under less dense categorizations of the European Union’s
function, the challenge posed by the far-right is truly subversive. For
this reason, the EU’s current predicament cannot postpone looking
inside and assess the nature and effects of its unification dynamics.
Noting how neoliberal ruling is embedded in its structure, the question of whether a Green or social capitalism will help revive faith in
Europe is secondary by comparison to whether the current constitutional framework can at all be steered in that direction.
I conclude that solutions will need to be searched for within the
limitations of the composite and evolutionary framework. This task,
however, is too important to be left to EU agents only. It involves all
of us.

❦
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he european union’s ‘rule of law’ crisis usually refers to
a series of violations within certain Member States of the values listed in Article 2 TEU, and of the rule of law in particular.
These violations fall under the provisions of Article 7 TEU. The crisis can be viewed from two fundamentally different perspectives. In
the first, it is the Union’s day-to-day functioning as such which is at
stake. In this perspective, the problem is how to absorb the crisis’ disruptive effects gradually in the procedures and mechanisms governing the EU/Member States relationship. In a second perspective, the
focus is on the values ‘common to the Member States’ on which the
Union ‘is founded’. In this perspective, the crisis is existential and
threatens the EU’s very foundation, namely democracy and the rule
of law both in the EU and in its Member States. Which of the two
perspectives is adopted plays a role in the assessment of all remedies
for the rule of law crisis, including the conditionality mechanism that
has been recently introduced for coping with what has been called

T

Liber amicorum Besselink (2021) p. 51–67
This work is licensed under CC BY 4.0.

doi.org/10.5281/zenodo.5528685

❧ LIBER AMICORUM BESSELINK
‘the purposeful destruction of the rule of law inside EU member
states’, to begin with Hungary and Poland.1
Common and foundational values
A preliminary question is why the values listed in Article 2 TEU are
conceived not merely as common to the Member States, but at the
same time as foundational for the EU. It is in fact the answer to this
question that distinguishes those who take the common values seriously vis-à-vis those who are likely to content themselves with whichever solution of the crisis.
The issue is related to the recognition of ‘constitutional identity’ as
laid down in Article 4(2) TEU. It is worth recalling in this regard
Leonard Besselink’s reflection
‘on how the conscious political effort to overcome the divisiveness
of Member States’ idiosyncrasies has matured into the constitutional recognition of Member State identities as an essential part of
the European project, within the parameters of liberty, democracy,
human rights and the rule of law. These principles have been the
beginnings and ends of peaceful European integration, for which
its pioneers fought. What these must mean in practice must, however, remain the object of a constitutional, political and legal debate
premised on tolerance, acceptance of otherness and trust.’2
This how consists in putting pluralist democracy at the forefront of
the European order, which is characterised by a minimum of shared
values, namely those embedded in Article 2, but also by ‘the

1

J.-W. Müller, ‘Reflections on Europe’s ‘Rule of Law Crises’’, in: P.F. Kjaer & N.
Olson (eds), Critical Theories of Crisis in Europe. From Weimar to the Euro
(Rowman & Littlefield 2016), 162.
2
L.F.M. Besselink, ‘National and constitutional identity before and after Lisbon’,
6(3) Utrecht Law Review (2010), 37.
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acceptance that not all values are shared (cf. Article 4(2) TEU).’ 3
That the EU treaty’s conception of pluralism is based on a set of beliefs and principles common to the EU and its Member States, implies that these common beliefs and principles are shared by them,
and do not have to be imposed on them. At the same time, the common values are foundational in the sense that they ‘are at the basis of
the exercise of all public authority both by the Union and by the
Member States’, with the effect that Article 7, to the extent that it is
meant to ensure the maintenance of those values, is considered to be
‘the only provision conferring a power of the Union over a matter
that relates to Member State activity that can be outside the scope of
EU law.’4 Otherwise, one would have to accept that a Member State
is to respect the common values while acting inside the scope of EU
law but were allowed to breach those values while acting outside of
it. But such an idea
‘would seem to be as untenable as improbable, given the entwining
of the national and Union law in the practical exercise of public
authority. The conclusion must be that the values of Article 2, to
the contrary, affect both the national and the Union’s identity,
with the consequence that, when threatened at the national level,
these are threatened at the EU’s level as well.’5
The ‘fuzzy boundaries between the Union and Member State political orders’6 lie therefore at the core of the Union’s interventions as
provided in Article 7 TEU. The second sentence of Article 2 TEU
reinforces this interpretation. While affirming that ‘[t]hese values are
common to the Member States in a society in which pluralism, non3

L.F.M. Besselink, ‘National and constitutional identity’, 49. See also C. Hillion,
‘Overseeing the rule of law in the European union. Legal mandate and means’, Sieps
European Policy Analysis (January 2016), 2.
4
L.F.M. Besselink, ‘The Bite, the Bark and the Howl. Article 7 TEU and the Rule of
Law Initiatives’, Amsterdam Centre for European Law and Governance research
paper No. 2016-01, 31-32.
5
L.F.M. Besselink, ‘The Bite, the Bark and the Howl’, 35-36.
6
L.F.M. Besselink, ‘The Bite, the Bark and the Howl’, 31.
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discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between
women and men prevail’, it not only refers to the EU society stricto
sensu, but also to those of the Member States. It is within all these
societies as well as among them that the mentioned values are supposed to be shared.
A conditionality mechanism for ensuring
compliance with the rule of law
In the last decade non-compliance with the common values has
nonetheless become ‘a principled ideological choice of several governments’.7 They have, with ‘elegant techniques and tools’,8 dismantled
all kinds of constitutional rule-of-law safeguards, resulting in systemic breaches in the sense of Article 7 TEU. However, the compliance mechanisms contained in that provision have so far turned out
to be largely ineffective, due inter alia to the reluctance of the national governments, as represented in the Council and the European
Council, to apply them. 9 Since 2012, when the Commission first
acknowledged that measures taken by the new Hungarian government threatened the rule of law, the EU toolbox has been expanded
and become increasingly sophisticated. In addition to the instruments laid down in the treaties, such as in Article 7 TEU and in Articles 258 and 259 TFEU (infringement proceedings), there is now
also the case law of the ECJ with rule of law implications. Moreover,
7

K.L. Scheppele, D.V. Kochenov, B. Grawoska-Moroz, ‘EU values are Law after All.
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European Law (2020).
8
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of Law Crisis’, in: T.G. Daly & W. Sadursky (eds.), IACL-AIDC Democracy 2020.
Assessing Constitutional Decay, Breakdown, and Renewal Worldwide (Global
Roundtable e-book), 222.
9
See already A. von Bogdandy et al., ‘A European Response to Domestic
Constitutional Crisis: Advancing the Reverse-Solange Doctrine’, in: A. von
Bogdandy & P. Sonnevend (eds), Constitutional Crisis in the European
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Publishing 2015), 235.
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several mechanisms for enhancing compliance via dialogue and engagement (the Framework for the Rule of Law; the new Commission
Rule of Law reporting cycle; the Council Dialogue on the Rule of
Law) have been introduced. And yet, so far none of these tools has
proved to guarantee respect for the common values in general and
the rule of law in particular.
That is why the idea has gradually emerged of cutting EU budget
funds, or cohesion funds, in case of systemic violation of the rule of
law within a Member State. A 2017 Commission’s document concerning the reform of the EU budget already held that there had been
new suggestions to link the disbursement of EU budget funds to the
state of the rule of law in Member States, given the subsistence of ‘a
clear relationship between the rule of law and an efficient implementation of the private and public investments supported by the EU
budget’.10
The new suggestions that the Commission seemed to endorse
would launch a conditionality mechanism in an unexplored field,
that of the rule of law crisis, and with a different objective than that
of the macroeconomic conditionality that was deemed crucial for
combatting the Eurozone’s financial crisis. At that time, Gabor Halmai considered ‘the use of rule of law conditionality as probably the
last chance for the EU to enforce compliance with EU basic values in
these backsliding member states’11 and suggested to use the cutting
of EU funds to sanction violations of ‘the joint values of the rule of
law, democracy and fundamental rights’.12
It was immediately clear that the design of such a rule of law conditionality mechanism would be just as important as its introduction.
Significantly, the 2018 proposal for a Regulation on the Union’s
budget limited the possibility of suspending EU funds to deficiencies
in the administration of justice that ‘affect or risk affecting
10

European Commission, ‘Reflection paper on the future of EU finance’, 28 June
2017, 22.
11
G. Halmai, ‘The Rule of Law Crisis in Europe’, 25(1) Diritto pubblico (2019), 279.
12
G. Halmai, ‘The Possibility and Desirability of Rule of Law Conditionality’, 11(1)
Hague Journal on the Rule of Law (2019), 187.

55

❧ LIBER AMICORUM BESSELINK
the principles of sound financial management or the protection of
the financial interests of the Union.’13 This is an approach that is consistent with a functionalist perspective on the rule of law crisis, a perspective adherent to the functionalism that permeated the EC and
then the EU for decades, at least until the 1990s .
Two years later, the emergency due to the COVID-19 pandemic
forced the EU to adopt a wide-ranging package combining the future
Multiannual Financial Framework (MFF) and a specific Recovery effort under Next Generation EU (NGEU). During the negotiations
on this package, the idea re-emerged of linking disbursement of EU
budget funds to respect for the rule of law in the Member States.
In its Conclusions of 21 July 2020, the European Council stated
that
‘The Union’s financial interests shall be protected in accordance
with the general principles embedded in the Union Treaties, in particular the values of Article 2 TEU.
The European Council underlines the importance of the protection of the Union’s financial interests. The European Council underlines the importance of the respect of the rule of law.’14
Thus, also the European Council approached the rule of law crisis
from a functional perspective: the Union’s financial interests were
put on the same footing as the rule of law, in spite of Article 2 TEU’s
clear wording. However, the proposition appeared too cautious to
the European Parliament. In its Resolution of 23 July 2020, the EP
affirmed that it
‘Strongly regrets the fact that the European Council significantly
weakened the efforts of the Commission and Parliament to uphold
13

European Commission, ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament
and of the Council to protect the Union’s budget in the case of generalised
deficiencies regarding the rule of law in Member States’, 2 May 2018, 2018/0136
(COD).
14
European Council, ‘Conclusions’, 21 July 2020, EUCO 10/20 CO EUR 8
CONCL 4, para. A24.
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the rule of law, fundamental rights and democracy in the framework of the MFF and the Next Generation EU (NGEU) instrument; reconfirms its demand to complete the co-legislator’s work
on the Commission’s proposed mechanism to protect the EU
budget where there is a systemic threat to the values enshrined in
Article 2 of the TEU, and where the financial interests of the Union are at stake; stresses that, to be effective, this mechanism should
be activated by a reverse qualified majority; underlines that this
mechanism must not affect the obligation of government entities
or of Member States to make payments to final beneficiaries or recipients; underlines that the Rule of Law Regulation will be
adopted by co-decision.’15
The Council was forced to negotiate an agreement with the EP. In
the meantime, on 30 September 2020, the European Commission
published its first annual Rule of Law Report where ‘serious concern’
was raised for judicial independence in Hungary and Poland. The
Commission noted that judicial independence was one of the issues
raised in the Article 7 procedure initiated by the EP, and that Poland’s justice reforms since 2015 led the Commission to launch the
same procedure, which is still under consideration by the Council.16
Finally, on 16 December 2020, the 2018 proposal for a Regulation
was approved.17 The Regulation states that ‘the following may be indicative of breaches of the principles of the rule of law: (a) endangering the independence of the judiciary; (b) failing to prevent, correct
or sanction arbitrary or unlawful decisions by public authorities, including by law-enforcement authorities, withholding financial and
human resources affecting their proper functioning or failing to ensure the absence of conflicts of interest; (c) limiting the availability
15
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and effectiveness of legal remedies, including through restrictive procedural rules and lack of implementation of judgments, or limiting
the effective investigation, prosecution or sanctioning of breaches of
law’ (Article 3). It subsequently provides that ‘appropriate measures’
shall be taken whenever ‘breaches of the principles of the rule of law
in a Member State affect or seriously risk affecting the sound financial
management of the Union budget or the protection of the financial
interests of the Union in a sufficiently direct way.’ (Article 4).
A few days earlier, the Conclusions of the European Council of 10
and 11 December 2020 complemented the Regulation with a series
of procedural devices resulting from an agreement reached with the
Hungarian and the Polish governments with a view to avoid their
veto on the approval of the EU budget. In particular, the Commission was charged to adopt ‘guidelines on the way it will apply the
Regulation, including a methodology for carrying out its assessment’,
with the addition that ‘[s]hould an action for annulment be introduced with regard to the Regulation, the guidelines will be finalised
after the judgment of the Court of Justice so as to incorporate any
relevant elements stemming from such judgment. The Commission
President will fully inform the European Council. Until such guidelines are finalised, the Commission will not propose measures under
the Regulation.’18
Can the rule of law crisis be reduced to a political conflict?
Some authors consider that ‘the genuinely “constitutional” scale of
the supranational resource-mobilization that this new conditionality
mechanism will support, vastly increasing the EU’s collective leverage over the conduct of national governments’, may engender a dynamic that will define ‘the boundaries of full membership in a much
more robust sense than Article 2 TEU could ever achieve on its

18
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own.’19 This optimistic view should be put into perspective. These
authors criticise the ‘legal elites’ who consider EU law constraints on
the member states as the expression of the constitutional nature of
the EU, while according to them the member states have merely selflimited their powers through ‘a set of technocratic and juristocratic
“pre-commitment” institutions at the EU level (notably the Commission and CJEU, but also the ECB) to assist them in that task.’20
For these authors, the potential paradigm shift that the new conditionality mechanism may bring is of a more political than legal character, because what is at stake is ‘the replacement of an old “rule of
recognition” with a new one, a process that can never be fully justified solely by reference to the old “rule of recognition”’.21
It remains unclear, however, how the rule of law Regulation will
lay the groundwork for a new and this time truly constitutional EU
order. The authors seem to have been carried away by their own position in the longstanding controversy over the ‘constitutional/international’ nature of the EU. But this controversy has little to do with
the mechanisms to enforce compliance with the common values laid
down in Article 2 TEU, which imposes a legally binding obligation
on each Member State, irrespective of the Union’s character. Significantly, an international organization such as the Council of Europe
is also provided with a mechanism for safeguarding the rule of law
and human rights and fundamental freedoms that closely resembles
that of Article 7 TEU (Article 8 of the 1949 Statute of the Council
of Europe). And in 1969, Greece, at that time a dictatorship and under pressure for having violated those principles, withdrew from the
Council to avoid the humiliation of being expelled. Rather than its
compliance mechanism, what distinguishes the EU from the Council of Europe in this respect is the presumption that the mentioned

19
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values are both ‘common’ and ‘foundational’, which only applies to
the EU.
At the same time, the rule of law crisis cannot be represented solely
as a political conflict that puts the EU ‘precommitment’ institutions
in opposition to certain Member States. It is Hungary and Poland
that explicitly reduced accomplishment of the obligations provided
under Article 2 to a political issue, whereas the other Member States,
together with the EU institutions, created a legal toolbox for coping
with the systemic breaches of the rule of law, which now includes a
conditionality mechanism. Whether it is too weak or too open to diverse interpretations for ensuring the common values’ maintenance,
is a different question.
Common values and the state of democracy in Europe
The aforementioned provisions from the European Council Conclusions of 10 and 11 December 2020 have been questioned. It has
been doubted whether they are compatible with Article 15 (1)
TEU.22 Also, the European Council’s disturbing capacity of forcing
the Commission to not apply the Regulation until an ECJ judgement has been issued, has been criticised 23. In addition, the scope
and the wording of the Regulation raise doubts about its efficacy and
rule of law compatibility.
By referring to breaches of the rule of law that undermine the Union’s financial interest, the scope of the mechanism in the Regulation
is indeed too narrow for the rule of law’s maintenance. A Member
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State, it has been argued, could decide to attack civil society groups
or discriminate against LGBT people or persecute individual independent judges, without being held responsible for violating the conditionality mechanism.24
As for the wording, one wonders whether the condition that
breaches of the rule of law have to ‘affect or seriously risk affecting
the sound financial management of the Union budget or the protection of the financial interests of the Union in a sufficiently direct way’
(Article 4 Regulation), is compatible with rule of law principles such
as clarity, foreseeability and anti-arbitrariness of legal provisions. One
is even tempted to see proof in it of Hungary’s and Poland’s capacity
‘to drive EU institutions so far into mocking the rule of law in the
spirit of defending it. Then again, this is exactly what illiberal constitutional engineering is about: using familiar constitutional and legal
techniques for ends that subvert constitutionalism and the rule of
law.’25
However, the provision’s vagueness, to tell the truth, fairly corresponds to EU law standards, and cannot be therefore attributed to
the manoeuvres of Hungary and Poland. But the objection goes far
beyond the drafting, evoking the issue of how the EU deals with the
illiberal ideology championed by those countries. As Besselink has
put it,
‘what we are facing is indeed also a rule of law crisis, but it is a rule
of law crisis that is closely connected to, if not caused by, a crisis of
democracy. And it is not only a crisis of democracy in the sense that
now we have the European Union and we get confused about the
level at which we have to articulate democracy and articulate who
is responsible for what and who is accountable to whom across all
these levels. But it is also a crisis of democracy in terms of a closing
down and closing into oneself, a closing up of political systems, a
24
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closure where the other, the other opinion, the aliens, or the foreigners or simply the fact that you disagree with each other, is considered to be a problematic fact. In all the Member States we have
parties, which are often labelled “populist”, you see something
happening which I think is very problematic, because I think that
without any disagreement, without any real tolerance of the other,
as a matter of course we will not have any willingness to compromise and democracy as we used to know it. And I think that there
resides a big problem for Europe, a big problem for the Member
States, a big problem for democracy even locally. I think that Article 2 of the Treaty on European Union teaches us that democracy
must be a reciprocal premise of living in a political society in Europe and that is being eroded. And with that Europe is eroded as
well as democracy itself is eroded at all levels, also that of Member
States.’26
The issue is then broader than the perfecting of judicial cooperation
between European courts, consisting in ‘how to ensure that the EU’s
own rule of law is meticulously and consistently upheld, while crucially enjoying solid legitimacy? The issue of societal internalisation
of the core principles of Article 2 TEU in the face of the populist
wave is fundamental here.’27
It is perhaps too early to say whether the new conditionality mechanism will prove to be ‘a gift to autocrats’, or at least a fig leaf for
ending the rule of law crisis with the (false) demonstration that everything was done for the sake of the rule of law. But it is not too early
to note that those who are attached to the continuity of the EU’s dayto-day functioning, and who implicitly classify the crisis as a dispute
between some Member State and the EU, have underestimated the
consequences of the EU’s failure to deal with illiberal governments.
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This brings us to the issue of the failure to see the link between respect of the rule of law and democracy, that affects not only the EU’s
approach to the crisis, but also the well-known formula of ‘illiberal
democracies’.
Constitutional retrogressions
After the breakdown of communism, the formula ‘illiberal democracy’ was proposed to designate regimes which could be said to stand
at some point between constitutional democracy and totalitarianism,
namely ‘a form of government that mixes a substantial degree of democracy with a substantial degree of illiberalism’, with the implication that “illiberal democracies gain legitimacy, and thus strength,
from the fact that they are reasonably democratic”.28
The assumption that the holding of elections suffices for qualifying
a certain system as democratic rests on the Schumpeterian view of
democracy as an electoral competition aimed at selecting governmental authorities. However, constitutional democracies are founded,
and flourish, on the understanding that free elections tie in with the
rule of law and the safeguard of fundamental rights. The rule of law,
and especially certain political fundamental rights, are preconditions
for a democratic process, and vice versa the rule of law itself is a product of democratic rotation, for if governing parties have no fear of
being outvoted, they will be ‘inevitably less and less inclined to respect the separation of powers (in particular, judicial independence)
and fundamental rights.’29
It is worth adding that many threats to constitutional democracy
lie outside the perimeter of what has traditionally been labelled as ‘violation of civil liberties’. Phenomena such as the virtual monopoly
of the media by governing parties through patronage deals or proxy
arrangements, or the disparity of resources between incumbents and
the opposition created by state/party/business ties are likely not to be
28
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framed as civil liberties violations (the way, e.g., the closing down of
newspapers would). And yet, such usage of political power constitutes an infringement of citizens’ political rights, the exercise of
which is necessary for free elections.30
In light of the above, it may be argued that the ‘illiberal democracy’
formula is a misnomer, suggesting that the regimes it designates are
substantially democratic, although illiberal. They should rather be
regarded as a type of illiberal regime that differs only in certain respects from the totalitarian type. European countries led by populist
governments should be categorised under the latter.31
As for the dynamic that can drive towards a populist regime, a useful distinction has been made between ‘authoritarian regressions’
and ‘constitutional retrogressions’ 32 . Contrary to the former, that
‘are characterized by an abrupt change in regime from democratic to
authoritarian’ due to military coups, or the use of legal states of emergency, constitutional retrogression is rather a ‘slow, incremental and
endogenous decay’, affecting simultaneously ‘three institutional
predicates of democracy: the quality of elections, speech and associational rights, and the rule of law.’33 Exactly because of these characters,
‘there will be no crisp focal point that can supply diffuse social and
political actors with a coordinating signal that democratic norms
are imperiled. The absence of a focal point will render popular and
oppositional resistance to the antidemocratic consolidation of political power more costly and less effective. In short, it is precisely

30

S. Levitsky and L.A. Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After
the Cold War (Cambridge University Press 2010), 6.
31
See e.g. K. L. Scheppele, ‘Understanding Hungary’s Constitutional Revolution’,
in A. von Bogdandy & P. Sonnevend (eds), Constitutional Crisis in the European
Constitutional Area. Theory, Law and Politics in Hungary and Romania (Hart
Publishing 2015), 111 ff.
32
A. Huq & T. Ginsburg, ‘How to Lose a Constitutional Democracy’, 65(1) UCLA
L.Rev. (2018), 83.
33
A. Huq & T. Ginsburg, ‘How to Lose a Constitutional Democracy’, 117.
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because it does not come dressed as a wolf that the threat of constitutional retrogression is so grave.’34
This is exactly what happened in Hungary and Poland, and what was
attempted in Italy and elsewhere.
It is sometimes assumed that ‘[t]o be classified as populist, a party
must display two antithetical characteristics. It must harbor an allegiance to democracy, and it also must endorse illiberal tactics’: it must
‘take part in competitive elections and…offer allegiance to representative pluralist democracy’, and, at the same time, it must be ‘prone to
intolerance of minorities, impatient with institutional legalities, and
inclined toward raw majoritarianism’.35 But how long could a party
preserve such contradictory elements? And could populists be credited with the attitude of offering ‘allegiance to representative pluralist
democracy’? The respect for the representative system which they exhibit is something different from harboring an allegiance to pluralist
democracy, that runs counter to the main populist claim of expressing the people’s will.36
A populist regime’s consolidation thus depends on the twofold capacity of convincing the people that the rule of law is an elite’s affair
and of structuring the election as a competition between those who
are going to give voice to ‘the people’ and ‘the others’, not between
opposite political views. This is all they have to do, since the current
malaise of democracy exonerates populists from the burden of erecting a new constitutional building. They can just erode the substance
of democratic constitutional principles, and exploit constitutional
rules and procedures until the sole vestige of free elections remains of
it. At that moment, populists will be ready to convert the majority
principle into the winner-take-all-rule, with the effect of paralyzing
34
35

A. Huq & T. Ginsburg, ‘How to Lose a Constitutional Democracy’, 119.
T.S. Pappas, ‘Distinguishing Liberal Democracy’s Challengers’, 27(4) Journal of

Democracy (2016), 29 ff.
36

C. Pinelli, ‘The Rise of Populism and the Malaise of Democracy’, in: S. Garben, I.
Govaere & P. Nemitz (eds), Critical Reﬂections on Constitutional Democracy in the
European Union (Hart Publishing 2019), 40.
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the opposition’s ambitions. Populist regimes deny in practice the reversibility of political power, with the majority in charge willing to
rest in power by all means. That is the real reason why they obstruct
pluralism, not because it contrasts with their view of the supposedly
unified will of the people, which is merely an ideological red herring,
but because it may hamper the possibility of the opposition winning
the elections.
In a constitutional democracy, to the contrary, respect for pluralism, together with the rule of law, impedes a degeneration of majoritarianism into the winner-take-all rule, thus rendering inter alia unpredictable the electoral outcome. In this perspective, responses to
populism should come from politics. And usually political responses
do not rely on legal arguments, but on clearly settled ideas and programs.
How can constitutional democracy’s principles
be reduced to an inconvenience?
The fact that the populist rise challenges the pluralist principle no
less than the rule of law should be taken duly into account in evaluating the responses to it both at the domestic and at the EU level.
This view is shared not only among scholars, but also by authorities
such as the Venice Commission. In a 2016 opinion regarding the
Polish Constitutional Tribunal, the Commission affirmed that ‘democracy cannot be reduced to the rule of the majority; majority rule
is limited by the Constitution and by law, primarily in order to safeguard the interests of minorities. Of course, the majority steers the
country during a legislative period but it must not subdue the minority; it has an obligation to respect those who lost the last elections.’
Regarding the Constitutional Tribunal, it remarked: ‘as long as the
situation of constitutional crisis related to the Constitutional Tribunal remains unsettled and as long as the Constitutional Tribunal
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cannot carry out its work in an efficient manner, not only is the rule
of law in danger, but so is democracy and human rights.’37
Unfortunately this is not the position of the EU Commission and
Council, whose formalistic approach to the rule of law crisis is confirmed by the Regulation on conditionality. The bureaucratic legalist
approach, of which the Regulation is an expression, reveals more and
more its affinities with autocratic legalism rather than with the constitutional democratic principles, the ‘common values’. An appeal to
these values appears to become an inconvenience. But buying time is
not possible any more. Time is up.

❦
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Opinion no. 833/2015 on Amendments to the Act of 25 June 2015 on the
Constitutional Tribunal of Poland. Adopted by the Venice Commission at its 106th
Plenary Adopted by the Venice Commission at its 10 Plenary Session (Venice, 11–12
March 2016).
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Acts of the Representatives of the Member States
BRUNO DE WITTE
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he interaction between European law and national
constitutional law is a constant theme in the scholarly trajectory of Leonard Besselink. Leonard often looks at this interaction from both sides of the divide: how do national constitutions
accommodate the European integration process, and how does EU
law treat national constitutions? He has also sought to transcend that
divide and to offer an overall perspective of the legal landscape created by the development of the European Union. He proposed, for
that purpose, the term ‘composite European constitution’ in the inaugural address he gave in 2007 at the University of Utrecht.1 Based
on the view that the European Union possesses its own constitution
(a view which is not uncontroversial among national constitutional
law scholars), he argued that ‘the EU and the national constitutions
should not be viewed as a conglomerate of autonomous, more or less

T
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Leonard F.M. Besselink, A Composite European Constitution (Europa Law
Publishing 2007). That same publication also contains the Dutch language version
of the same text: Een samengestelde Europese constitutie.

Liber amicorum Besselink (2021) p. 69–83
This work is licensed under CC BY 4.0.
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detached systems’ but rather as a ‘composite whole’ in which ‘one
part cannot function without the other, and the various components
keep each other in balance’.2 Those components remain distinct and
identifiable. We are still able, most of the time, to tell which institutions and which rules belong to EU law, and which belong to international law and national constitutional law. But the idea that the
components are parts of a greater whole allows us to account for legal
phenomena that do not easily fit within one of the components.
Such phenomena reflect the ‘entwinement’ of the European and national legal orders.3
Switching Hats within the Composite Constitution
The dividing line within the composite European constitution is
somewhat fuzzy, in the sense that it is not always clear whether a particular legal rule or institution is within the EU part of the composite
constitution or not. A recent illustration of this fuzziness is the controversy about the legal nature of the Eurogroup. This body, composed of the ministers of finance of the euro area states, rose to prominence during and after the euro crisis.4 Among its other activities, it
discussed and fixed the conditionality to be imposed on EU states receiving financial assistance from the European Stability Mechanism
(ESM).5 In recent court cases, the question arose whether an action
2

All quotes from A Composite European Constitution, p. 6.
The term ‘entwinement’ is used in Leonard F.M. Besselink, ‘Parameters of
Constitutional Development: The Fiscal Compact in between EU and Member
State Constitutions’, in: Lucia S. Rossi & Federico Casolari (eds), The EU after
Lisbon: Amending or Coping with the Existing Treaties? (Springer 2014), p. 21-35, at
p. 23.
4
On the role of the Eurogroup within EMU law, see Alberto de Gregorio Merino,
‘The Institutional Architecture of Economic Union’, in: Federico Fabbrini & Marco
Ventoruzzo (eds), Research Handbook on EU Economic Law (Edward Elgar 2019) p.
11-34, at p. 17-20; Paul Craig, ‘The Eurogroup, Power and Accountability’, 23(3-4)
European Law Journal (2017), p. 234-249.
5
Since the ESM’s Board of Governors is composed of the very same persons as the
Eurogroup, the Eurogroup could effectively dictate the decisions that were to be
formally adopted by the Board of Governors.
3
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for damages could be brought against the Eurogroup for the alleged
infringement of fundamental rights caused by the Eurogroup decisions that formulated the conditionality accompanying the ESM assistance to Cyprus in 2013. Whereas the General Court held such an
action admissible (but rejected it on the merits),6 the Court of Justice,
in the appeal case, found the action against the Eurogroup inadmissible. It pretended that ‘the Euro group was created as an intergovernmental body – outside the institutional framework of the European Union – intended to enable the ministers of the MSCE to exchange and coordinate their view on issues relating to their common
responsibilities concerning the single currency. It thus provides a
bridge between the national level and the EU level for the purpose of
coordinating the economic policies of the MSCE.’7 The fact that the
Eurogroup serves as a bridge is accurate (and confirms Besselink’s
views about the interactions between legal orders), but the Court of
Justice seems to have located the main foundation of this bridge on
the wrong side of the divide: the Eurogroup is very much part of the
EU’s institutional system, as it is mentioned (and given an institutional role) in Article 137 TFEU as well as in a dedicated Protocol
No 14 annexed to the Treaties. There is no convincing reason why it
should not be considered as an EU body for the purpose of an action
for damages.8 At any rate, this case shows that even the European
Courts sometimes struggle to draw a clear dividing line between
what belongs to the EU part of the composite constitution and what
lies outside it.
In this contribution, I will propose some musings on another institutional phenomenon that is situated along the seam of the composite constitution, i.e. around the dividing line between EU law and
6

Case T-680/13, K. Chrysostomides & Co. and Others v Council and Others,
EU:T:2018:486.
7
Case C-597/18 P, Council v K. Chrysostomides & Co. and Others, EU:C:2020:1028,
para. 84. The abbreviation ‘MSCE’ stands for ‘Member States whose currency is the
euro’.
8
See, in this sense, the critical comment by Menelaos Markakis and Anastasia
Karatzia, ‘The Final Act on the Eurogroup and Effective Judicial Protection in the
EU: Chrysostomides’, EU Law Live, 22 December 2020.
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national constitutional law. Its ambiguous nature confirms the
soundness of Besselink’s conception of the composite European
constitution. That institutional phenomenon is the meetings that
take place between representatives of the governments of the EU
member states to discuss ‘their own business’ in the margin of an official EU meeting. Government representatives meet, of course, very
regularly within two EU institutions (namely, the Council and the
European Council) and their preparatory bodies; but they also, occasionally, leave that EU framework without leaving their physical
meeting place. They then continue their deliberations as a ‘conference of the representatives of the governments of the member states’,
which is not an EU body but an international law body whose members act in the exercise of the powers given by (and constrained by)
their national constitutions. Within such a conference, they adopt
legal acts that are variously named but often constitute, in effect,
binding agreements under international law. These ‘acts of the representatives’, as I will call them for the sake of brevity, are a subgroup
of the larger category of agreements concluded between EU member
states in connection with the operation of the EU. 9 What distinguishes this subgroup is that the acts are not adopted in a full-fledged
and separately organised diplomatic conference but in the margins of
a meeting of an EU institution, which may be either the Council or
the European Council. The logistic closeness between EU action and
international cooperation between the EU member states may result
in some of the participants to the meetings not being fully aware that,
in legal terms, they are crossing the divide between the EU part and
the non-EU part of the composite European constitution.
The fact that the twenty-seven members of the Council of the European Union or the European Council can decide to ‘switch hats’
and become representatives of their countries at a non-EU diplomatic gathering is evocative of the quick adaptability of the chameleon, switching its colours from black to green according to changes
9

For a typology (with examples) of this broader category, see Bruno De Witte & Ben
Smulders, ‘Sources of European Union Law’, in: P.J. Kuijper et al. (eds), The Law of
the European Union (5th ed., Wolters Kluwer 2018), p. 193-234, at p. 222-234.
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in its environment or in its emotions.10 We will now present two illustrations of this institutional phenomenon at different moments in
time, followed, in section 2, by a discussion of its role in the European integration process and, in particular, in the functioning of the
composite constitution of Europe.
A first illustration is in a press release of the Finnish Presidency of
the Council, of 16 July 1999, containing the programme of the General Affairs Council to be held three days later. The programme listed
a number of items on the agenda, including both ‘first pillar’ and
‘second pillar’ matters, as was usual for a General Affairs Council in
those pre-Lisbon times, and then added: ‘In the margin: nomination
of members of the Commission (around 11 a.m.)’. What happened
on that 19 July 1999, around 11 a.m., in the meeting room of the
Justus Lipsius building of the Council, is that fifteen ministers or secretaries of state for foreign affairs ceased to act as members of an EU
institution called Council, and instead became their countries’ delegates to a ‘Conference of the Representatives of the Governments of
the Member States’. In their latter capacity, they adopted a decision
on the nomination of the members of the Prodi Commission. There
was nothing suspect about this dédoublement fonctionnel 11 taking
place on 19 July 1999, because the EC Treaty itself, in its Article 214
(2), required the members of the Commission to be nominated by
‘common accord’ of ‘the governments of the member states’. An institutional practice had developed over the years whereby such miniintergovernmental conferences, since they were clearly instrumental
to the functioning of the Communities, took place in the buildings
of the Council, and with the logistical and secretarial support of the
Council.
10

In chameleons, colour change is determined by environmental factors such as light
and temperature as well as by emotions such as fright (Encyclopaedia Britannica, 15th
ed, Vol. 3, Micropaedia, p. 69).
11
This term was coined and promoted by the French international law scholar
Georges Scelle in a number of his writings starting in the 1930s. See the analysis of
this doctrine by Antonio Cassese, ‘Remarks on Scelle’s Theory of “Role Splitting”
(dédoublement fonctionnel) in International Law’, 1(1) European Journal of
International law (1990) p. 210-231.
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The second illustrative example happened 17 years later. The Conclusions of the European Council meeting of 15 December 2016
have an Annex containing a ‘Decision of the Heads of State or Government of the 28 Member States of the European Union, meeting
within the European Council, on the Association Agreement between the European Union (…) and their Member States, of the one
part, and Ukraine, of the other part.’12 Unlike in the earlier example,
the switching of hats was not announced on the official agenda of the
European Council meeting.13 At some moment during that European Council meeting (but we do not know when exactly), the Leaders (as they like to be called these days) ceased to function as members
of the EU institution and became (maybe without personally realising the nature of this legal transformation) representatives of their
states concluding an executive agreement under international law.
The reason for this chameleonic event was the problem that had
arisen in the Netherlands, where a consultative referendum had rejected the approval of the association agreement concluded by the
EU, and its member states, with Ukraine. In order to allow the Netherlands to go ahead with the ratification of the agreement, and thus
to save the entry into force of this mixed agreement, it was considered
necessary to adopt a binding interpretative agreement that clarified
that the association agreement did not do anything that the Dutch
no-voters seemed to have feared.14 The legal service of the Council
had usefully given an opinion in which it argued that the Decision
‘should … be regarded – although it does not require the accomplishment of the formalities generally needed for self-standing agreements
12

Conclusions of the European Council meeting of 15 December 2016, EUCO
34/16.
13
Provisional agenda of the European Council meeting, 14 December 2016, EUCO
35/16.
14
Ramses Wessel, ‘The EU Solution to Deal with the Dutch Referendum Result on
the EU-Ukraine Association Agreement’, European Papers – European Forum, 22
December 2016, p. 1. For clarification of the broader external relations law context,
see Peter Van Elsuwege, ‘The Ratification Saga of the EU-Ukraine Association
Agreement: Some Lessons for the Practice of Mixed Agreements’, in: S. Lorenzmeier
et al. (eds), EU External Relations Law (Springer 2021), p. 95-105.
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– as an instrument of international law, by which the EU Member
States agree on how they understand and will apply, within their
competences, certain provisions of an act by which they are otherwise all bound.’15 In other words, the Decision was a binding one,
but it did not modify the content of the association agreement with
Ukraine. This hat trick enabled the Dutch ratification of the Ukraine
agreement.
In both examples mentioned above, the legal act adopted by the
member state representatives is called ‘Decision’. The term ‘decision’
normally points to the existence of a unilateral act of an international
organization (as is the case with EU decisions), but the use of this
term, by itself, does not exclude that the act may be considered as an
international agreement, if it denotes the will of the states to be
bound. That is emphatically the case in both these examples and, indeed, whenever the term ‘Decision of the Representatives’ is used.
They can be qualified as executive agreements between the governments of the member states, whereby the states’ consent to be bound
is given by the mere signature or joint adoption of the act, without
the need for ratification.
Apart from their common legal nature, the two examples illustrate
the variable use of this legal phenomenon. The acts of the representatives can either be adopted whilst ‘meeting within the Council’ or
‘whilst meeting within the European Council’16; they can either be
required by the text of the EU Treaties or they can ‘just happen’, on
the initiative of the member states themselves; they can relate to the
EU’s internal operation (as with the appointment of the Commission) or to the EU’s external relations (as with the Ukraine agreement). Beyond those variations, there is one functional distinction
that I will develop in the next section since it affects the role of these
15

Opinion of the Legal Counsel of 12 December 2016, EUCO 37/16, p. 2. Note
that the ‘legal counsel’ of the European Council is the head of the Council’s legal
service. The latter serves both the Council and the European Council.
16
The latter is a bit more complicated. Since the president of the European
Commission is a member of the European Council, the transformation of the latter
into a Conference of the Heads of State or Government requires the president of the
Commission to momentarily ‘leave the room’ (virtually at least).

75

❧ LIBER AMICORUM BESSELINK
legal instruments within Europe’s composite constitution. Indeed, it
can be argued that some of those instruments strengthen the coherence of the composite constitution, whereas in other cases the member states are ‘jumping over the fence of the EU legal order’ to escape
from the strictures imposed by it, and by doing so they weaken the
integrity of that legal order. As critically noted by Tridimas, ‘the
boundaries between EU law and collective action by the Member
States are porous in a way that serves to disguise the true source of
authority.’17
Strengthening or Weakening the Composite Constitution?
In many instances, the acts of the representatives support the operation of the EU legal system. This is most clearly the case where the
European Treaties require the member state governments to take
common action for the implementation of certain Treaty provisions,
without requiring that this action should take the form of a ‘solemn’
international agreement accompanied by ratification. 18 There are
several examples of this. According to Article 19 TEU, members of
the Court of Justice ‘shall be appointed by common accord of the
governments of the Member States’; these appointments are made
through a Decision of the Representatives which is published in the
“L” part of the Official Journal.19 They are agreements that enter into
force directly upon their conclusion and do not require ratification
by the contracting parties. One must presume that this lack of a
17

Takis Tridimas, ‘Constitutional Fluidity and the Problem of Authority in EU
Law’, in: Fabian Amtenbrink et al. (eds), The Internal Market and the Future of
Legal Integration. Essays in Honour of Laurence W. Gormley (Cambridge University
Press 2019), p. 65-80, at p. 71.
18
Member state agreements subject to ratification are, of course, required for the
revision of the Treaties according to the ordinary procedure of Art. 48 TEU.
Revision treaties are, usually, politically agreed at a European Council meeting but
the actual signature of the revision treaty happens on a separate occasion. There is
thus no impromptu ‘hat switching’ involved when the Treaties are revised.
19
See, for example, Decision 2021/920 of the Representatives of the Governments of
the Member States of 2 June 2021 appointing three judges to the Court of Justice,
OJ 2021, L 201/28.
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ratification phase is acceptable under the constitutional rules on
treaty making of each member state; they may be considered to have
accepted this by anticipation when they ratified the EU Treaties. Similarly, Article 341 TFEU provides that the ‘seat of the institutions of
the Union shall be determined by common accord of the Governments of the Member States’. Once again, the legal instrument in
which this common accord is couched is a Decision of the Representatives; 20 national ratification procedures are, again, dispensed
with. In contrast, the members of the European Commission are no
longer (unlike what happened in the example from 1999, mentioned
in the previous section) appointed by a Decision of the Representatives but directly by another EU institution, namely the European
Council.
In the cases mentioned in Article 19 TEU and Article 341 TFEU,
the acts of the representatives, despite being formally instruments of
international law, have a very strong connection with EU law: the
member states are under an EU law obligation to adopt them in order to ensure the institutional functioning of the EU. Another indication of their strong link with EU law is the fact that they form part
of the acquis communautaire. New member states accede to them automatically by virtue of their Act of accession to the EU.21
In many other cases, the acts of the representatives are not required
by the text of the Treaties, but are, nevertheless, designed to complement Union action. Some of them are clearly functional to the operation of the Union. A typical example, from the old days, was in the
Community’s external relations in the coal and steel sector. As the

20

See in particular the seat decision taken at the Edinburgh summit of December
1992: ‘Decision taken by common agreement between the representatives of the
Governments of the Member States on the location of the seats of the institutions
and of certain bodies and departments of the European Communities’, OJ 1992, C
341/1.
21
The Acts of accession to the EU of the new member states contain a standard
language to that effect. See for example Article 3(1) of the Act of accession of
Bulgaria and Romania (‘Bulgaria and Romania accede to the decisions and
agreements adopted by the Representatives of the Governments of the Member
States meeting within the Council’), OJ 2005, L 157/29.
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ECSC Treaty did not vest external competences in the Community,
unilateral and conventional trade measures affecting coal and steel
were often taken in the form of ‘Decisions of Representatives’. 22
Thereby, the Community could develop some kind of external policy also in the coal and steel sector. The Ukraine example, described
in the previous section, also appears useful to the proper functioning
of the EU: the member states acted collectively to reassure the Dutch
government (and, through it, the Dutch voters who had rejected the
Ukraine agreement) that the agreement would not cause mass immigration from Ukraine or EU membership of that country. Nothing
was lost in making those superfluous statements and something important was gained, namely the entry into force of the association
agreement.
In other cases, the capacity of the member state representatives to
quickly switch hats so as to ‘leave’ and ‘re-enter’ the EU legal order
can be detrimental to the integrity of the EU legal order and to the
coherence of Europe’s composite constitution. If the members of the
Council or the European Council can at any time transform themselves into an impromptu diplomatic conference, the institutional
balance established by the EU Treaties, and the categorical distinction between EU law and non-EU law, made by the ECJ,23 could become very fragile. The question therefore arises whether such chameleonic behaviour is compatible with the states’ obligations under EU
law. Also from the point of view of national constitutional law, the
acts adopted by the representatives in the margin of a Council or European Council meeting may seem problematic. Those acts could
easily be perceived as normal ‘EU business’ that does not require the
special attention that national parliamentary bodies would normally
devote to their government’s foreign affairs activity.
22

One example among many is the “Decision of the Representatives of the
Governments of the Member States of the European Coal and Steel Community
meeting in Council of 17 November 1975 opening tariff preferences for certain steel
products originating in developing countries”, OJ 1975, L 310/169.
23
The European Court of Justice has consistently declared itself incompetent to
interpret or enforce international treaties concluded by the member states (except, of
course, for the founding Treaties).

78

BRUNO DE WITTE ☙
There can be no objection against acts of the representatives being
concluded in matters falling wholly outside the scope of EU competence, but then, those acts would typically not be adopted in the margin of a Council meeting. The main question therefore is to what
extent the member states are legally entitled to conclude international agreements among themselves in matters coming within the
competence of the European Union
A first important, although by now obvious, rule is that acts of the
representatives are not admissible when they have the purpose or effect of modifying the text of the founding Treaties. This rule was affirmed by the European Court of Justice in the Defrenne judgment
of 1976. On 30 December 1961, the member states’ representatives
had adopted a Resolution with an ‘action plan’ which in effect purported to delay the full implementation of the equal pay principle
laid down in what was then Article 119 EEC (now article 157 TFEU).
In the case of Ms. Defrenne, the Court of Justice held that Article
119 had direct effect since the end of 1961, and that the Resolution
‘was ineffective to make any valid modification of the time-limit fixed
by the Treaty’. The Court then added: ‘In fact, apart from any specific provisions, the Treaty can only be modified by means of the
amendment procedure carried out in accordance with Article 236
[now replaced by Article 48 TEU]”.24 The Court did not give reasons for this view, but the crucial consideration might well have been
that if one were to accept the possibility of an informal Treaty
amendment by means of an informal agreement, the governments of
the member states could unilaterally modify the EU legal system
without some of the checks and balances provided by Article 48
TEU. The ECJ’s point of view has met with the general approval of
legal writers, and seems to be tacitly accepted by the member state
governments, as these have never since Defrenne sought to circumvent the ‘official’ Treaty amendment procedure.25
24

Case 43/75, Defrenne v SABENA, EU:C:1976:56, para. 57.
In this respect, EU law departs from the general rules of international law,
according to which there is a freedom of form as to the procedure by which states can
amend a treaty they have concluded among themselves.
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Agreements between the Representatives are, furthermore, inadmissible within the scope of exclusive EU competence. Exclusivity
can arise because of the nature of the policy field, but also because a
certain segment of a policy area has been pre-empted by EU legislation, so that there is no more room for autonomous action by the
member states acting either singly or acting all together.
A more problematic question is that of the compatibility with EU
law of acts of the representatives in matters falling within the EU’s
shared competence. In its Bangladesh judgment of 1993, which dealt
with a ‘decision of the Member States meeting in the Council’ in the
field of humanitarian aid, the Court pointed out ‘that the Community does not have exclusive competence in the field of humanitarian
aid, and that consequently the Member States are not precluded
from exercising their competence in that regard collectively in the
Council or outside it.’26 This is a rather sweeping statement which
should be treated with some caution, because of the deficit in terms
of democratic decision-making and judicial control that these acts involve. By abandoning the EU framework in favour of a traditional
intergovernmental regime, the member states evade the constitutional principles and guarantees which have been built up in the
course of the European Union’s existence.
In terms of judicial control, these acts are situated in no man’s
land.27 Because agreements between the member states are not ‘acts
of the EU institutions’, they cannot form the object of a preliminary
reference for their interpretation,28 nor can they be the object of an
action for annulment under Article 263 TFEU. The ECJ confirmed
26

Joined Cases C-181/91 and C-248/91, European Parliament v Council and
Commission, EU:C:1993:271, para. 6 (emphasis added).
27
See, for a detailed analysis and criticism on this point, Eleanor Spaventa,
‘Constitutional Creativity or Constitutional Deception? Acts of the Member States
Acting Collectively and Jurisdiction of the Court of Justice (forthcoming, 2021).
28
Case 130/73, Vandeweghe and Others. v. Berufsgenossenschaft für die chemische
Industrie, EU:C:1973:131, para. 2: ‘The Court has no jurisdiction under Article 177
of the EEC Treaty [now Article 267 TFEU] to give a ruling on the interpretation of
provisions of international law which bind Member States outside the framework of
Community law.’
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in the Bangladesh judgment, mentioned earlier, that ‘acts adopted by
representatives of the Member States acting, not in their capacity as
members of the Council, but as representatives of their governments,
and thus collectively exercising the powers of the Member States, are
not subject to judicial review by the Court.’29 However, the Court
also held, in the same case, that an act that is formally presented as an
intergovernmental agreement could ‘in reality’ be a decision of the
Council, although it did not spell out when this is the case.30
Although the ECJ does not have direct jurisdiction to interpret,
apply or review parallel agreements, it has indirect jurisdiction to
control whether the member states, when concluding or implementing a parallel agreement, act in violation of their obligations under
Union law. The legal remedy available to sanction such breaches of
EU law is the (rather theoretical) possibility for the Commission to
bring an infringement action under Article 258 TFEU against all
member states for infringement of EU law. It is also possible for national courts to seek a ruling of the ECJ on whether national
measures implementing such an agreement are compatible with Union law.31
The potentially negative effects for the integrity of the EU legal order are particularly visible when the acts of the representatives have
far-reaching policy implications. One example stands out in this respect, namely the EU-Turkey statement of 2016.32 The document
29

Joined Cases C-181/91 and C-248/91 (supra n. 26), para. 12. Recently confirmed,
in identical terms, in the ‘Sharpston orders’: Case C-684/20 P, Sharpston v Council
and Conference of the Representatives of the Governments of the Member States,
EU:C:2021:486, para. 39, and Case C-685/20 P, Sharpston v Council and the
Representatives of the Governments of the Member States, EU:C:2021:485, para. 46.
30
Id., para. 14. The Court may have intended to affirm that, where the ‘Member
States acting within the Council’ adopt a measure falling within the exclusive
competence of the EC, this measure is ‘automatically’ transformed into a Council
act, at least for the purpose of its judicial review.
31
See Case 44/84, Hurd v Jones, EU:C:1986:2, para.39.
32
Another controversial example, that occurred just one month before the EUTurkey statement, was the ‘New Settlement for the UK’. This took the form of a
‘Decision of the Heads of State or Government, meeting within the European
Council’ and sought to offer to the UK government and the British voters some

81

❧ LIBER AMICORUM BESSELINK
with this name was published on the Council’s website33 but, according to the General Court, it was not an act of the EU at all, but an
informal agreement reached by the collective member states with
Turkey.34 The General Court based itself, for that conclusion, on the
preparatory documents of the meeting (especially the agenda) which
appeared to show that a meeting of the European Council on 17
March 2016 had been followed, the next day, by a meeting of the
Heads of State or Government of the Member States together with
their Turkish counterpart. In other words, the 28 heads of government had ‘switched hats’ overnight, even though the press release
made it wrongly appear that the action had been taken by the European Council. Acknowledging this switch, the General Court declined jurisdiction when a complaint was made that the EU-Turkey
deal breached the fundamental rights of asylum seekers crossing
from Turkey to Greece. Both the chameleonic behaviour itself, and
the General Court’s acceptance of it, were widely criticized in the academic commentary. The EU-Turkey statement is clearly situated at
the seam of the composite European constitution. The member
states, supported by the Commission, decided that the switch was
instrumental in securing a sorely needed deal with Turkey that
would help to stem the mass immigration from that country and to
facilitate the EU’s migration management policy. But many observers found this cross-over between the component parts of Europe’s
composite constitution to be detrimental, not only to the rights of
asylum seekers, but also to the constitutional integrity of the EU legal
order.35
extra reasons to vote No at the Brexit referendum, by promising to tweak certain
rules of EU law in a way agreeable to the UK government. The Decision (published
in OJ 2016, C-69 I/1) lapsed after the Brexit referendum, but it had been criticized
for potentially affecting the integrity of the EU legal order; see the comment by JeanVictor Louis, ‘L’arrangement avec le Royaume-Uni de février 2016: analyse d’un pari
perdu’, 52(2) Cahiers de droit européen (2016), p. 449-468.
33
EU-Turkey statement, 18 March 2016, Council Press release 144/16.
34
Case T-257/16, NM v European Council, EU:T:2017:130.
35
See, among others: Mauro Gatti & Andrea Ott, ‘The EU-Turkey Statement: Legal
Nature and Compatibility with EU Institutional Law’, in: Sergio Carrera, Juan
Santos Vara & Tineke Strik (eds), Constitutionalisng the External Dimensions of EU
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Conclusion
Conflicts between EU law and national constitutional law seem to
occur more frequently than in the past. Leonard Besselink’s concept
of Europe’s composite constitution, whilst not denying the possibility of occasional conflict, emphasizes how the EU constitution and
the constitutions of its member states overlap and actually need each
other to function properly. That approach is sound and the concept
coined by Leonard allows us to make sense of legal phenomena that
straddle the borderline between the European and the national part
of the composite constitution. This contribution in honour of Leonard Besselink’s rich scholarship looked more closely at one such borderline phenomenon.

❦

Migration Policies in Times of Crisis (Edward Elgar 2019), p. 175-200; Sergio
Carrera, Leonhard den Hertog & Marco Stefan, ‘It wasn’t me! The Luxembourg
Court Orders on the EU-Turkey Refugee Deal’, CEPS Policy Insights No 2017-15,
April 2017; Spaventa, supra n.27; Tridimas, supra n.17, at p. 72-73 and 80.
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On Art and Craft of the Anticipating Notion
TOM EIJSBOUTS
University of Amsterdam

s a tribute to the new iubilando, the present little
essay is devoted to the idea of composing, especially in the
context of the constitution. A composite European constitution, as a fact fitting the notion that Leonard launched in 2007, is,
literally, one that has been composed, or put together, from several
constitutions. To overcome the seeming lock into the past by the
word composite (as ‘which has been composed’), one may include in
the meaning of that notion the constitution that is being composed
and even the one that will be composed. While Leonard has dealt
with binding elements between different European constitutions, I
plan to play on the question of who and what is doing the composing,
and more specifically, what in this composing is the role of us academics and our notions. Other than a musical composition, the constitution mostly does not have a single composer, at least not if we
talk of the constitution in the substantive sense, i.e. in a wider than
the nominal and legal sense.
Composing is putting together singularity out of plurality. It is a
matter of daily creative reality, in the whole world, even of every
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moment. It is done by facts. Facts are the greatest composers in nature and more especially in the realm of life on Earth. When two animals or people meet, that event – a fact – is composing a common
experience and maybe a relationship. Even more specifically, acting is
a matter of composing for humans, including the making of contracts, which are forms of facts, in the historic sense of events and
things.
Composing is also done by notions. For the human subspecies of
academics, to find singularity in plurality is in great part a matter of
proposing and elaborating notions. Unlike facts, notions will not
themselves do the full composing, even if they include the adjective
composite. So what can they do, and especially how do they help to
build facts?
This essay first discusses differences and relationships between facts
and notions in the context of constitutions. Secondly, it shows how
to forge facts with the help of notions. It has sprung from reading
and considering Leonard’s new notion of A Composite European
Constitution. The wide backdrop of that notion is European constitutional history, or past, but also of European constitutional present,
and even of European constitutional future.
For contrast and convenience, the essay will also involve sovereignty.
Sovereignty is a notional and factual relative of the constitution. Often an actual constitution is seen to depend on the state’s sovereignty,
and vice versa. Leonard’s claim of singularizing several constitutions
into his notion of one Composite European Constitution (singular)
was followed ten years later by Emmanuel Macron’s claim to singularize the plurality of sovereignties into his ‘European Sovereignty’.
Both the notion and the fact of sovereignty are more severe and less
accommodating than those of constitution, which explains why
Macron’s attempt at notional singularity has found less acclaim even
among academics than Leonard’s European constitution.
The parent facts and notions of constitution and of sovereignty
have kept many of us engaged so long and will keep doing so. The
present essay intends no more than to continue this engagement
from the source of notional play, including some playing on words.
The great issue discussed here is how constitution and sovereignty
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find, or beget, singularity from, or in, plurality. To mark its character
of an explorative expedition, it is without justification in the form of
footnotes.
On Facts and Notions
Sovereignty and the constitution are often defined as notions. ‘What
is a constitution?’, the author will open, or ‘What is sovereignty?’ Often to start the answer thus: ‘The constitution (or sovereignty) is a
notion … etc.’ But they are matters of notion and matters of fact, and
as facts they are different from what they are as notions, somewhat
in the way ‘The map is not the territory, the word is not the thing’,
the famous line of the great linguist Alfred Korzybski. Of course,
there are overlaps. Facts may have notional aspects, and notions may
have factual status. But the overlap is limited and specific, if interesting. On the other hand, the difference is basic and often ignored.
Facts: concrete, singular. The constitution and sovereignty as facts
first have the form of concrete, singular, constitutions viz. sovereignties, such as those of France and Germany. These have originated and
exist as coherent and real entities, which are alive and kicking and
whose existence one cannot reasonably deny. What exactly they consist of is a secondary, derivative question, in part a matter of notion
and debate, but which hardly affects the simple and stubborn fact.
The German constitution of 1949, that of the Federal Republic, is
the most interesting in the present context, just like the Federal Republic’s sovereignty. Both were weaklings at birth but have powerfully evolved, as we shall see.
The German constitution and sovereignty have evolved as a matter
of fact, which is obvious. Concrete constitutions have a past, in
which they were conceived, born and developed, and a present, in
which they apply. They also have a future, in which they further
evolve. But their future is not yet a matter of fact, of course. Facts do
not normally make their own future by themselves. Notions may do
so, as may other abstractions, as we will later see. Evolution is a core
fact and a core notion of the present essay. In this, the relationship
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between fact and notion is material. More generally, evolution is also
the greatest force driving for coherence and composition
Fact, plural, and their notion, abstract. There was a time before constitutions existed and before sovereignties existed. At some point,
many city constitutions sprung up in ancient Greece, as a matter of
fact. This allowed Aristotle later to record and describe them all as of
a single kind, coming under a single notion. It shows how facts normally come first and notions follow. But facts may already do some
composing and abstracting themselves, without needing a single notion. A fact may take on abstraction as an example, and thus Clisthenes’ constitution of around 500 BC spread by example, as again the
US Constitution of 1787 AD would.
When much later, say 1500 years after Clisthenes, the state as we
now know it began to make its appearance as a matter of dominant
fact, sovereignty came into being as a raw fact, notably in France and
England. After another few centuries, the notion of sovereignty was
coined and elaborated by Bodin and Hobbes. And the notion was
invented not for just their own states, but for states in general. Again,
the facts were first, but this is not always so, as we will later see.
The notions of Aristotle, Bodin and Hobbes not only expressed
historic facts of the past, but also expressed facts of the present, and
they have helped the spread of those facts into the future, making
constitutions and sovereignties almost universal, in the sense of facts
now to be found across the globe. Here we are touching, ever so
lightly, on the monumental subject of anticipation in the context of
evolution. Notions and other abstractions may draw not only on the
past and the present but already on the future, for the creation of
novelty.
The European Constitution is a case in point. There is no such
hard fact. It has the status of a notion mostly, seeking to organize
loose facts and attracting debate among lawyers and others, to gain
traction and attraction. This is the context into which Leonard
launched his composite European constitution, fitted with a ready opponent for debate in the form of Ingolf Pernice’s multilevel European constitution, a similar notional entity. When Emmanuel Macron followed Leonard and launched the notion of European
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sovereignty, he missed the chance of kicking his notion into academic
life by contrasting it to another notion. He could have opposed his
own new notion of Composite European Sovereignty to existing
ones of pooled or shared sovereignty.
From Notion to Fact: the anticipating notion
Mostly, notions follow fact and express fact. They may underpin fact.
Notions also hide fact under the veil of abstraction. But they are different from facts and should not be confused with them.
One thing notions do better than bare facts is to anticipate the future. This power of notions is what we now need to look at, to see
how it works and how it is done best by human thought and practice.
Law abounds with anticipating notions, i.e. notions intended to be
active in the future and to seek their own meaning in the future.
Many notions have anticipating power next to their power over history and in the present. The greatest example of an anticipating notion in the context of constitution and sovereignty is that of We The
People. It hardly reflected reality when coined in the 1787 Convention as a makeshift solution to the drafting problem of who is to be
the acting or constituting authority. Since then, it has come to reflect
obvious reality in part of its own making through constitutional case
law, of the most powerful nation.
A good European example of an anticipating notion is that of the
Internal Market in the EU. When launched in 1985, no one knew
what this notion exactly meant. At that time, ECJ member Thijmen
Koopmans keenly answered the student’s question: We don’t know
what it means. We only know that it is not the same as the notion of
Common Market, which it overlays. Otherwise, the member states
would not have introduced it into the Single Act Treaty.
The full meaning was thus left to the future, or better, was made
to draw on and anticipate the future. There was no doubt in anyone’s
mind that given time, the Internal Market would, around the mere
term, settle into an elaborate and hard notion of law. And that it
would become a hard fact. And it has. How?
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This is how: by creating a new, open centre of attraction upon
which a host of new legal and other questions could and can converge for settlement. The answers will then produce and crystallize a
sediment of case law and meaning for the notion in terms of fact.
And indeed, when the UK decided to exit the European Union in
2016, the Internal Market proved to have become one of the most
stubborn realities of fact behind which the (remaining) EU could
take shelter against threats of disintegration. No doubt such anticipation is what Emmanuel Macron tried when coining his notion of
European sovereignty. It is also what Leonard had attempted with
his composite European constitution.
A good thing about the word constitution in this context is that it
roots in a verb: to constitute. Thus the very term of constitution itself conveniently refers to the past, it is constituted, and to the present, it constitutes. Verbs and their derivatives are powerful words to
express and include temporal abstraction, i.e. singularity found and
active over time, between past, present and future.
A good example is provided by the very word act, which is both a
verb for the present and a substantive attributed to the past. The two
statuses combine perfectly in the act of legislating, at present, and in
the resulting legislative act. What about the future? Look at how the
notion of Internal Market was launched by the Single Act, whose
very name, also Acte unique, makes the intention of anticipating abstraction and the claim of singularity explicit, even though the words
single, unique, einheitlich etc. only bore intuitive testimony to what
was expected. Maybe this is why in the Dutch version of the name,
the idea of singularity was dropped: Europese Akte.
Apart from its linguistic and temporal qualities there is one condition for the anticipating notion to land into full fact, besides its notional status. After having been launched, the notion has to be accepted, as a matter of fact. The notion of the Internal Market was
powerful not only because it was so open, but also because it was already fully accepted in fact at the entry into force of the Single Act.
While the notion itself provided full openness, the fact of its acceptance gave it the necessary point of solidity, on which the sedimentation of its meaning could begin and grow. This is the
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combination you need: notional openness and factual closure. The
latter is hardest to get, but let us look at the notional openness first.
In the European constitution, one other great agent of opening to
the future is the adjective European. Other than substantives, adjectives can be very good openers. The word European may mean different things to different people and even it may mean little to many.
But it reaches to the common, shared, composite, future. In so far, it
fits an anticipating notion like a glove.
As Leonard writes, the notion of European constitution failed to
obtain its core of hard fact when the Treaty of roughly that name
(and notion) was not accepted and even refused by two member
states in 2005. It is what brought Leonard and many others, such as
myself, to press further with the ongoing campaign to get instead acceptance for the notion in the soft-factual spheres of scholarship and
public opinion. As noted, this is still ongoing and far from achieved,
even in scholarship and public opinion. Nothing beats a legal codification for factual status of a notion.
The same roughly is the case with Emmanuel Macron’s European
sovereignty. It is equally an attempt to abstract and singularize a plurality, but using a substantive, sovereignty, that is much more intransigent and less pliable than that of constitution. The idea is equally
good and it is an obvious case of notional anticipation, but the acceptance in fact is lagging and even in scholarship poor, to say the
least. How to go about it? Look, again, at Germany, or better: at the
Federal Republic.
Anticipating European national sovereignty
The German state has been forced to rebuild its constitution and its
sovereignty from scratch after its resurrection in 1949. At first, then,
especially German sovereignty was a surrogate, an Ersatz. It was curtailed in terms of essential formal powers, cut-up territorially, and
poor in terms of crude substantial power. In a mere forty years it
would grow to plenitude of form and of substance. In 1989 the occasion came to reclaim it in full from the former occupying powers
and to assert it over others by the territorial unification of 1990.
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Currently, the German state by any count ranks among the ten leading world powers, a shining token of sovereignty. And, no surprise, a
shining constitutional state.
Germany owes much of this to the European Union, without
whose membership it could not have obtained these things and certainly not so peacefully. And while we are at it: look at what the European Union in turn owes to Germany! As a result of all this, the
German constitution and sovereignty are so fully bound up with the
European Union, and vice versa, that they might be qualified the European constitution and the European sovereignty of the Bundesrepublik. For the constitution, this notion is already filtering into the
fact of the constitutional principle of ‘Europe-friendliness’. For sovereignty it is harder and will take longer. Macron’s notion of European sovereignty has not yet found its factual landing in the European sovereignty of the Bundesrepublik.
For the subject of notional anticipation, this already teaches some
lessons. The singularity in the notion of European sovereignty is obviously of an anticipatory character, but the weight of anticipation
does not need to rest on the prospect of one actual sovereignty. It can
rest on the adjective, European. There can be several European sovereignties, for so many different member states. And likewise, there
can be several European constitutions.
Another lesson is this. European sovereignty of Germany points at
sovereignty not in its intransigent and immobile aspect but, to the
contrary, in its evolutionary aspect. German European sovereignty is
a new, evolving form of sovereignty, which builds on previous forms
and strata. We might even surmise that, when brandishing European
sovereignty, this new form is just what Emmanuel Macron wanted
for France. But while in the German state the facts of the new constitution and sovereignty were produced in great part by the force of
raw history, notably that of full defeat and destruction, for France
such force of history is much less available. No problem for every
Frenchman: ‘On n’a pas de pétrole mais on a des idées’, as quipped
Valérie Giscard d’Estaing.
European sovereignty as an anticipating notion does not require a
shift of sovereignty to the Union, but only a shift, an evolution, in
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the nature of member states’ sovereignties, each for itself, under a
common, non-sovereign, umbrella. This relaxes the crucial problem
inherent in anticipating notions, that of acceptance. The open adjective complement of European, which has no legally or otherwise constraining or compelling force, would suffice to start the anticipation.
In and for constitutions, the meeting between the plural and the
singular can be played out the same. There are member state constitutions and there is the EU constitution. What singularity is bred
from this variety, and how?
The question was tabled but has not been exhausted by Leonard,
who as readily resorts to illustrations from the realm of fact as from
that of law. It shows that in composing, as in sharing, pooling and
even in multi-levelling, notions may help the meeting between plurality and singularity, but most of the work by far needs to be done
by the facts. In the meantime, the notion will help different facts to
settle together in the minds of students and colleagues, as Leonard
demonstrates. All these constitutions are, or should be, European
constitutions. All of a kind. We, academics, need go no further. We
are there not to conclude, but always to discover, to open, to invent,
to anticipate, using notions. If we do well, the facts will take it from
there.

❦
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Public Accountability Loops Navigate
EU Institutional Secrecy
DEIRDRE CURTIN*
European University Institute, Florence

he end of May 2021 saw the twentieth birthday of Regulation 1049/2001 on access to Council, Commission and European Parliament documents. 1 Twenty years is a relatively
long timespan for a subject intricately tied up with information and
its public access. At the time it was negotiated and adopted (2001),
not only was there arguably a highly distinctive political environment that facilitated its adoption over the course of a relatively short
time period, but it represented in many ways a step forward enshrining a core Treaty principle in EU legislation binding the key legislative institutions. Its scope reached beyond legislation and included
administration and indeed in practice many other EU institutions
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and agencies mimicked in time these rules, to a greater or lesser extent.
Beyond the static provisions of the legislation has been the dynamic
activity, legal and political, around its provisions, challenging them,
applying them, interpreting them.2
One of those challengers was Leonard Besselink who precisely a
decade ago brought a case to the General Court challenging the
Council’s refusal to give him a full draft of the text of the EU’s accession to the ECHR on the grounds that the exception allowing secrecy in international relations applied.3 This case raised important
issues of principle on how binding Union law of general application
is negotiated and adopted with no access to actual drafts during the
(potentially long drawn out) negotiating phase. Remarkable too was
the fact that this was not just international relations pur sang given
the role of EU Member States as part of the EU executive power negotiating (the Council) and also in the executive power for the other
side (Council of Europe Member States). The General Court however simply applied the exception of international relations without
wider consideration of the matter and as it was not appealed (probably because of the time sensitivity of the issue of access) this was the
end of the matter. The dead end was both legal (the Court’s refusal
to give Leonard access to the draft negotiating position at that time)
and political (a later judgment in another case that effectively killed
efforts by the EU to negotiate accession by the EU to the ECHR indefinitely). 4 Here one can speak of a clear negative feedback loop,
both legal and political, and the case was not intertwined in what I
choose to call positive accountability loops as has been the case in the
intervening years on other issues and by a host of different actors.
2

See, for details, Leonor Rossi & Patricia Vinagre e Silva, Public Access to Documents
in the EU (Hart Publishing 2017); Deirdre Curtin & Päivi Leino-Sandberg,
‘Openness, Transparency and the Right of Access to Documents in the EU’ (2016)
In-depth analysis for the PETI committee’, http://europarl.europa.eu/RegData/
etudes/IDAN/2016/556973/IPOL_IDA(2016)556973_EN.pdf.
3
Action brought on 16 June 2011, Case T-331/11, Besselink v Council.
4
General Court 12 September 2013, Case T-331/11, Besselink v Council,
EU:T:2013:419; CJEU 18 December 2014, Opinion 2/13 (ECHR Accession),
EU:C:2014:2454.
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My contribution to this Festschrift has been inspired by this reflection. In a not insubstantial number of other cases there has been not
only a different outcome with challenges being brought by academics, non-governmental organisations and even parliamentarians (national and European) being successful against defensive institutions
refusing public access but has led to knock on effects, with different
actors taking up further challenges on the same or very similar issues
or challenging institutional obstinacy. In my understanding and use
of the term accountability, public access to documents has its place
as part of a wider concept of transparency which is itself a preliminary for accountability.5 Accountability is focused on a relationship
between an actor and a forum that is axed around three components:
information, deliberation and consequence. 6 It is expressed in the
singular and generally involves the study of distinct relationships between actors and forums.7
Accountability loops implies multiples, not singularity, and is an
inclusive and flexible idea.8 It may include formal or informal networks but the loops may also be much more unstructured, even haphazard, contributions that when seen on a bigger scale contribute
overall to accountability attempts or facts. What is interesting in my
view is to see how court cases, brought by parliamentarians or others,
link together with action by parliaments, in particular committees of
5

See further, Albert Meijer, ‘Transparency’, in: Mark Bovens, Robert E. Goodin &
Thomas Schillemans (eds), The Oxford Handbook of Public Accountability (Oxford
University Press 2014).
6
Mark Bovens, ‘Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as
a Mechanism’, 33(5) West European Politics (2010), 946-967, at 951–952.
7
Mark Bovens, Deirdre Curtin & Paul ’t Hart (eds), The Real World of EU
Accountability: What Deﬁcit? (Oxford University Press 2010).
8
Anchrit Wille has referred to a similar idea of what she terms “mutually supportive
networks of accountability” in: A. Wille, ‘The accountability landscape: moving to
an ever-denser union’, 82(4) International Review of Administrative Sciences (2016),
694–717. Loops are even more flexible and informal than networks. See also, Jarle
Trondal & Anchrit Wille, ‘The European Ombudsman as a resilient institution in a
turbulent, evolving administrative order’, in: Herwig C.H. Hofmann & Jacques
Ziller (eds), Accountability in the EU. The Role of the European Ombudsman (Edward
Elgar 2017).
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inquiry or alternatively link together or even substitute complaints
or own initiative inquiries by the European Ombudsman or indeed
the Court of Auditors, as another substantial accountability forum.
My impression from a number of recent examples is that this is happening more and more with the European Parliament and the European Ombudsman in particular taking on a more investigative role
(or aspiring to) in a manner that may be a better precursor to institutional change than single cases before the courts that are or are not
followed up in institutional practice.9 In this way a more composite
contribution may be being made in practice by accountability forums on the subject of public access to documents than the Regulation itself implied.
This art of composition is something that is dear to Leonard’s core
research agenda over the years, in particular in the constitutional context.10 What this short contribution in his honour seeks, in this spirit
of putting pieces together, is to highlight a number of examples that
illustrate how public accountability responses are being flexibly
looped and that these loops may well challenge institutional secrecy
by different actors across a spectrum of policy areas. The first focus
(paragraph 1) is on the legislative domain where the European Parliament and the Council have attempted over the years to negotiate
more space for trilogues with pushback by the courts but also re-iteratively by the European Ombudsman (hereafter: EO). Paragraph 2
observes the evolution in the role of the EO as an active investigatory
one. Paragraph 3 looks to the more investigative turn within the EP,
in particular in relation to the Glyphosate saga, the role of the Commission and of EU agencies as well as the interaction with court cases

9

See, e.g., General Court 22 March 2018, Case T-540/15, De Capitani v
Parliament, EU:T:2018:167, and the disillusioned comment of the plaintiff himself:
Emilio De Capitani, ‘Transparency at EU level: still a bumpy road…’, 18 February
2020, http://free-group.eu/2020/02/19/transparency-at-eu-level-still-a-bumpy-road;
Benjamin Bodson, ‘To What Extent Can the CJEU Contribute to Increasing the EU
Legislative Process’ Transparency?’, 9(1) Politics and Governance (2021), 272-280.
10
See further, Leonard F.M. Besselink, A Composite European Constitution (Europa
Law Publishing 2007).
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brought by parliamentarians in particular (and the EO).11 The desire
by the EP to dig ever deeper into material and policy initiatives or
events from an accountability perspective is also highlighted in the
ongoing struggle of the EP with the Council for a legal instrument
to be adopted that governs its own committees of inquiry. Some examples are given of accountability forum networks and their intensification over time in relation to a host of EU actors and policy areas
from the perspective of creating and maintaining accountability
loops to various actors from the joined-up (or composite) national
constitutional level. Finally, some wider reflections are made on
whether these different instances of a similar phenomenon add to
our understanding of the European Constitution in these turbulent
times.
1. In Informal Partnership: Looping members of parliament,
the courts and the Ombudsman
One accountability loop that has featured quite prominently over
the years and was inherent in the original regulation as a possibility,
is the phenomenon of MEPs or (ex-)employees of the EP12 requesting access to documents to EU institutions and agencies, where they
are denied to the EP as an institution.13 Thus MEPs (or the EP in
general) can create a positive accountability cycle that works as follows:
1. MEPs request access to documents having failed to obtain the
documents under privileged access as the EP or as MEPs or adjudicating that non-public (restricted and privileged) access is
not sufficient.14
11

The EO was also active on pesticides. See further,
http://ombudsman.europa.eu/en/decision/en/135628, and before already
http://ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64069.
12
Cf. the already mentioned De Capitani case.
13
Cf. the Turco (T-84/03 and C-39/05 P), Hautala and Others (T-329/17), in ’t Veld
(T-529/09 and C-350/12 P) and Schlyter (T-402/12 and C-331/15 P) cases.
14
The issue of privileged access is an important one but may lead either to a deadend refusal or to access but in non-public spaces. See further Guri Rosén & Anne
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2. In the event that public access is denied, also in a confirmatory
application, the MEPs, groups or employees can bring a challenge to the Court, which may rule that the institution or
agency should provide the MEPs with the information in question. Alternatively, they may go to the Ombudsman with a
complaint and the EO can follow up with a recommendation
(non-binding).
3. As a consequence of obtaining public access at the end of the
process, the EP can make use of this new and further information enabling it to make a better use of its control function.15
This positive cycle can be used to great advantage by (strategic) MEPs
following a clear agenda. 16 Moreover, requests by MEPs can be a
much stronger measure of accountability than requests by “normal”
citizens for at least two reasons:
1. MEPs can use this instrument very specifically in order to support their actual control function, supplying the EP with important information that it would not otherwise have or be able
to publicly reveal and debate, thereby influencing also the final
outcome of actions of the Parliament.
2. Agencies or institutions may be even more responsive to MEPs
(or groups of them) as their status as elected representatives of

Elizabeth Stie, ‘Not Worth the Net Worth? The Democratic Dilemmas of Privileged
Access to Information’, 5(3) Politics and Governance (2017), 51-61; Vigjilenca Abazi,
‘European Parliamentary Oversight behind Closed Doors’, 5(1) Cambridge Journal
of International and Comparative Law (2016), 31-49; Deirdre Curtin, ‘Overseeing
Secrets in the EU: A Democratic Perspective: Overseeing Secrets in the EU’, 52(3)
Journal of Common Market Studies (2014), 684-700.
15
See also Jonathan Zeitlin & Felipe Brito Bastos, ‘SSM and the SRB accountability
at European level: room for improvements?’, In-depth analysis for the ECON
committee (2020), http://europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/
645747/IPOL_IDA(2020)645747_EN.pdf, who note a “limited focus of
parliamentary questions” (21) on the SSM supervisory board related to “the
information asymmetry” and “MEPs’ lack of expertise on the complex structure of
the Banking Union”.
16
See, in particular, the Hautala, Turco and in ’t Veld cases.
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the citizens and their democratic role may persuade them to
pro-actively grant public access to information.17
Similarly, MEPs could use their – factually, and in the case of complaints to the EO also legally – privileged position also by submitting
complaints to the EO under Article 228(1)(2) TFEU and thus involve yet another accountability forum. This could create a similar
positive feedback loop between different accountability forums once
the EO report is communicated to the EP.18
One area where an accountability loop has extended from within
the EP (an ex-employee and long-standing member of a committee
secretariat) to the courts and then ultimately came before the European Ombudsman (repeatedly) is in relation to legislative trilogues
between the Council, the EP and the Commission. Emilio De Capitani challenged the EP’s failure to provide public access to certain
(‘four-column’19) documents in the final stages of trilogue negotiations and won before the courts.20 Yet the EO concluded that the
17

An example is arguably EFSA’s respectful, almost “courteous” letters to MEPs
Hautala et al during their prolonged correspondence on glyphosate. The whole
procedure and all the letters and documents – from the first request of the MEPs to
the final EFSA decision from March 2017 that was then challenged at the General
Court – are available at http://asktheeu.org/en/request/is_glyphosate_safe_we_
have_the_r#incoming-13141.
18
Cf., e.g., the successful resolution in the case 1272/2017/LP, brought to the
attention of the EO by an MEP who had been granted only partial access to
requested documents, http://ombudsman.europa.eu/en/decision/en/102777. In a
similar line, see https://www.mattcarthy.ie/mep-carthy-mep-to-file-formalcomplaint-with-ombudsman-over-access-to-documents/ where the EO in fact invites
those MEPs on the TAX3 committee and the previous Panama Papers inquiry
committee, who have been denied access to documents of the Council’s Code of
Conduct group on Business Taxation, to make an official complaint to the office of
the Ombudsman.
19
The four columns of these tables used in trilogue negotiations contain,
respectively, the Commission proposal, the positions and suggested amendments of
the Parliament and the Council and – if existing – draft compromises resulting from
the negotiations.
20
See the mentioned judgment of the General Court in the De Capitani case and the
comments by Francesca Martines, ‘Transparency of Legislative Procedures and
Access to Acts of Trilogues: Case T-540/15, De Capitani v. European Parliament’,
3(2) European Papers – A Journal on Law and Integration (2018), 947-959, and

101

❧ LIBER AMICORUM BESSELINK
legislators should make pro-actively available four-column documents, including the final agreed text, as soon as possible after the
negotiations have been concluded. The institutions continue to drag
their feet on giving access to these room documents and recently another complaint was brought to the EO and is still pending.21
Potentially more positive accountability loops are observed more
recently when, in a continuation of this long-standing saga, a complaint was lodged in February 2021 before the EO following the
Council’s refusal to grant full public access to certain documents related to trilogue negotiations on the proposal for a Regulation on
type approval of motor vehicle emissions.22 The EO can inspect the
non-redacted versions prior to its recommendation. The Council in
its observations before the EO relies on the reasoning of the Court in
the De Capitani judgment to distinguish its documents from those
at stake in the court case (discussions during internal Council meetings for the preparation of upcoming trilogue).23
There is also a much less linear loop to be observed when cases
brought by MEPs have effects years later and in different contexts,
being taken up pro-actively for example by other institutions and
agencies or the European Ombudsman. This was the case in the
Tweedale and Hautala cases. 24 The pandemic is arguably contributing to the spreading of the substance of the Tweedale and Hautala
Giacomo Rugge, ‘Trilogues and access to documents: De Capitani v. Parliament’,
56(1) Common Market Law Review (2019), 237-258.
21
http://ombudsman.europa.eu/en/case/en/58819 .
22
European Ombudsman, Case 360/2021/TE,
http://ombudsman.europa.eu/en/case/en/58819.
23
Letter from the Council of the European Union to the European Ombudsman on
its refusal to provide full public access to documents related to trilogue negotiations
on motor vehicle emissions, Case 360/2021/TE,
http://ombudsman.europa.eu/pdf/en/140735.
24
General Court 7 March 2019, Case T-716/14, Tweedale v EFSA, EU:T:2019:141;
General Court 7 March 2019, Case T-329/17, Hautala and Others v EFSA,
EU:T:2019:142; cf. Marta Morvillo, ‘The General Court Orders Disclosure of
Glyphosate-Related Scientific Studies: Tweedale, Hautala, and the Concept of
Environmental Information in the Context of Plant Protection Products’, 10(2)
European Journal of Risk Regulation (2019), 419-427.
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case-law (overriding public interest in transparency to ensure more
participation and accountability of citizens also in a highly technical
area) way beyond the area of plant protection products to a much
more generalised and expanded remit in other sensitive areas like
medicines.25 Quite possibly the very clear overriding public interest
in disclosure prompted the EMA’s policy of enhanced transparency
during the pandemic (during an ongoing enquiry by the EO).26 In
any case, in a very optimistic future feedback loop, the special Aarhus
rules on more transparency of environmental information (by way
of an absolute presumption under Article 6(1) of Regulation
1367/2006: “an overriding public interest in disclosure shall be
deemed to exist where the information requested relates to emissions
into the environment”) could realistically be used as a role-model for
a future general rule of transparency of specialised information in all
situations of (health) crises where transparency can be critical.
2. Uncovering secrecy: an investigative Ombudsman
triggers transparency
The European Ombudsman is independent but at the same time
closely linked to the EP. It is an independent supervisory body of the
EP and has a clearly defined mandate with confined powers of investigation. Its powers are non-binding on the executive and take the
form of ‘recommendations’. Twenty-five years after its creation it can
be said to have gone through different ‘phases’ depending on the
holder.27 One constant is its problem-solving role when access to information disputes arise with citizens; another is a more pro-active
25

See Morvillo, ‘The General Court Orders Disclosure of Glyphosate-Related
Scientific Studies’, 427.
26
Exceptional [transparency] measures for Covid-19 medicines,
http://ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-healththreats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/transparency-exceptionalmeasures-covid-19-medicines.
27
Herwig C.H. Hofmann, ‘The developing role of the European Ombudsman’, in:
Herwig C.H. Hofmann & Jacques Ziller (eds), Accountability in the EU. The Role of
the European Ombudsman (Edward Elgar 2017), 1-27, especially at 3-5 and 12.
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investigatory role by starting so-called ‘own initiative’ inquiries that
often attempt to dig deeper into more structural or institutional issues than is otherwise the case. The current holder distinguishes herself by adopting what has been called a more political and visible role
as a ‘driver of change’.28 This certainly comes to the fore in a very proactive approach based on own initiative investigations. At the same
time her approach to individual complaints has also undergone an
actively investigatory turn. Some have described her as the “inspector
of the executive”.29
Own initiative investigations may happen in different contexts. Information may be given to her by a whistle blower; or they may arise
from other complaint driven work in an accountability ‘loop’ where
the EO wishes to take a broad approach in the public interest, in particular on themes where complainants are unlikely to be able to
launch complaints. There are a number of accountability chains or
loops in this regard with the EO at the centre, in various capacities.
One topical example is the European Medicines Agency (EMA). The
EMA has undergone a veritable transparency revolution over the
course of the past decade with many of the stages prompted largely
by inquiries by the European Ombudsman.
Until the end of 2010, the EMA treated data and documentation
submitted in support of market authorisation for medicinal products as carrying a presumption of confidentiality.30 Subsequently efforts were made by the EMA to negotiate with pharmaceutical companies that redacted versions of clinical study reports on a particular
drug would be made available to the public. After receiving a complaint, the Ombudsman initiated an inquiry in 2014 into how the
EMA should approach the issue of public disclosure of

28

Emily O’Reilly, Address at the European Ombudsman’s 20th Anniversary
Colloquium, Brussels, 22 June 2015,
http://ombudsman.europa.eu/en/speech/en/60312; cf. also Hofmann, ‘The
developing role of the European Ombudsman’, 4 ff.
29
Hofmann, ‘The developing role of the European Ombudsman’, 7.
30
Daria Kim, ‘Transparency Policies of the European Medicines Agency: Has the
Paradigm Shifted?’, 25(3) Medical Law Review (2017), 456-483, at 462.
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documentation on the safety of medicinal products.31 She concluded
that the EMA places too much weight on the commercial interests
of medicine developers, rather than the overriding interest of public
health. She noted that while there are exceptions to freedom of information, such as privacy and the protection of commercial interests,
these are not relevant where there is an overarching public interest in
making the document publicly available. She found “that there is always a public interest in the disclosure of documents containing information on the safety and efficacy of medicines.”32
Subsequently the EMA adopted new pro-active policies aimed at
improving transparency within the organisation, prompted by EO
recommendations.33 Members of the public can now request access
to data submitted as part of the authorisation process, and reports
are made available online on the EMA website.34 In 2015, a supplemental policy to allow the publication of clinical data was introduced.35 Both of these policies draw on Regulation 1049/2001 and
Article 15 of the TFEU. Later in 2017 the Ombudsman, on her own
initiative, opened another inquiry into the activities of the EMA.36
31

European Ombudsman, Decision of 8 June 2016, Case OI/3/2014/FOR,
http://ombudsman.europa.eu/en/decision/en/68107.
32
Ibid, para 32.
33
European Medicines Agency, ‘European Medicines Agency Policy on Access to
Documents (Related to Medicinal Products for Human and Veterinary Use)’ (2010)
Policy/0043, EMA/110196/2006. This was overtaken by a reformulated policy in
2018. See European Medicines Agency, ‘European Medicines Agency Policy on
Access to Documents’ (2018) Policy/0043, EMA/729522/2016. The former
European Ombudsman had made major recommendations to overhaul transparency
procedures at the EMA. See European Ombudsman, Decision of 24 November
2010, Case 2560/2007/BEH, para 80,
http://ombudsman.europa.eu/decision/en/5459.
34
Rebecca Coombes, ‘European drug regulator fears return to days of data secrecy’,
367 British Medical Journal (2019), 22 October 2019.
35
European Medicines Agency, ‘The European Medicines Agency Policy on
Publication of Clinical Data for Medicinal Products for Human Use’ (2014)
Policy/0070, EMA/240810/2013, http://ema.europa.eu/docs/en_GB/
document_library/Other/2014/10/WC500174796.pdf.
36
It is worth noting that the current EO’s practice of initiating inquiries has
prompted criticism in some quarters. See, for example, Torsten Stein, ‘“A
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Specifically, she sought to examine ‘pre-submission activities’, the
practice whereby developers of medicinal products seek scientific advice from the EMA prior to a formal submission for marketing authorisation for a particular medicinal product. While the EO
acknowledged that such communication may be desirable for public
health outcomes, she warned that it was “important to avoid even the
perception that the eventual opinions of EMA on medicines were
influenced by these earlier interactions.” 37 In her conclusion, she
found that the EMA should strive for the greatest possible degree of
separation between those providing advice in the initial stages to developers and those later involved in assessing the product for market
authorisation.38
In July 2020, the EO opened yet another inquiry into the role of
the European Medicines Agency – this time in relation to the role of
the pandemic Task Force which had been established by the EMA in
response to the COVID-19 pandemic. The role of the taskforce was
to assist the European Commission and EU Member States in the
development and regulation of medicinal products designed to treat
COVID-19. The concern related to the independence of the evaluation of the vaccines and treatments for COVID-19 as members of
the taskforce included individuals who had the responsibility for
draft evaluation reports by the EMA for COVID-19 treatments.39
Essentially the EO requested the EMA to confirm that it applies the
same principles previously agreed on EMA’s pre-submission
Supervisory Agency of its own Making”? The Questionable Political Agenda of the
Current European Ombudsman’, Verfassungsblog, 1 September 2019,
http://verfassungsblog.de/a-supervisory-agency-of-its-own-making.
37
European Ombudsman, Decision of 17 July 2019, Case OI/7/2017/KR,
http://ombudsman.europa.eu/en/decision/en/116683.
38
Ibid, para 32 and chapter 5 (‘Suggestions for Improvement’). The EMA’s response
to the inquiry is available at http://ema.europa.eu/en/news/ema-takes-noteeuropean-ombudsmans-decision-pre-submission-activities.
39
European Ombudsman, Letter to the European Medicines Agency (EMA)
concerning the transparency and independence of the work of the EMA in
supporting the development and evaluation of COVID-19 medicines, 29 July 2020,
Case SI/5/2020/DDJ, http://ombudsman.europa.eu/en/correspondence/
en/130852.

106

DEIRDRE CURTIN ☙
activities as regards the work of the taskforce and at the same time
ensure transparency of all COVID-19 related activities, including the
possibility of rapidly publishing clinical data for the products in
question.40
A long-standing concern of the EO in relation to the EMA has
been that there should be a separation between those responsible for
providing scientific advice to a medicine developer and those involved subsequently in evaluating a marketing authorisation application for the same medicine.41 The EMA introduced measures to ensure the separation of these two roles. These adapted measures apply
also to COVID-19 medicines. In addition, the EMA clarified that
these measures also apply to the newly established taskforce with no
member in fact exercising a leading or prominent role in the pre-submission phase. In accordance with its mandate, no member of the
taskforce exercises a leading or prominent role in the pre-submission
phase.42
During the pandemic, and pursuant not only to the EO inquiry
but also to some other public pressure,43 the EMA has recently implemented what it itself terms exceptional measures to maximise the
transparency of its regulatory activities on treatments and vaccines for COVID-19 that are approved or are under evaluation. 44
40

Ibid.
European Ombudsman, Strategic inquiry into pre‐submission activities organised
by the European Medicines Agency, Case OI/7/2017/KR,
http://ombudsman.europa.eu/en/case/en/49999.
42
European Medicines Agency, ‘Mandate, Objectives and Rules of Procedure of the
COVID-19 EMA pandemic Task Force (COVID-ETF)’, 31 March 2020,
EMA/166423/2020, http://ema.europa.eu/en/documents/other/mandateobjectives-rules-procedure-covid-19-ema-pandemic-task-force-covid-etf_en.pdf.
43
See, for example, an open letter from 15 October 2020 and EMA’s answer to that
letter: http://ema.europa.eu/documents/other/reply-open-letter-concerningtransparency-evaluation-vaccines-covid-19_en.pdf. The EMA publishes many
responses to open letters on its website (http://ema.europa.eu/en/news-events/
publications/open-letters).
44
European Medicines Agency, ‘Transparency: exceptional measures for COVID-19
medicines’, http://ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-healththreats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/transparency-exceptionalmeasures-covid-19-medicines.
41

107

❧ LIBER AMICORUM BESSELINK
The EMA is achieving this by shortening its standard publishing
timeframes and publishing information it does not normally publish
for other medicines. This includes publishing the list of medicines45
that have received scientific advice or guidance from the EMA taskforce whereas normally this information would not be published at
all. In response, the EMA confirmed to the EO in its inquiry that
measures designed to ensure independence in pre-submission activities applied to the development of COVID-19 treatments, and that
in addition it was implementing “exceptional measures with regard
to medicines for COVID-19, speeding up standard publication timelines and providing more information than is usually the case.”46 It
seems that overall the EO strategy of conducting iterative (own initiative) inquiries concluded with detailed and specific recommendations have been very helpful to the EMA and the cause of public access to its documents at various stages of its regulatory process and it
has also attempted to respond pro-actively.
At the same time the fact that the paradigm of access to clinical trial
data in the EU has ‘tilted’ towards greater transparency and availability of data has been fought against in the courts by the successful
pharmaceutical companies who challenge not infrequently the actual scope of data that can be lawfully released by the EMA.47 The
claim is frequently that the documentation consists of commercially
confidential data ‘owned’ by the companies. 48 The courts have rejected the argument that a general presumption of confidentiality applies to such documents and also found that the applicants had not
45

European Medicines Agency, ‘Treatment and vaccines for COVID-19’,
http://ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/
coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19.
46
European Medicines Agency, ‘Reply to the European Ombudsman’s letter
concerning transparency and independence of the work of the European Medicines
Agency in supporting the development and evaluation of COVID-19 medicines’, 30
September 2020, EMA/516771/2020,
http://ema.europa.eu/en/documents/other/reply-european-ombudsmans-letterconcerning-transparency-independence-work-european-medicines-agency_en.pdf.
47
Kim, ‘Transparency Policies of the European Medicines Agency’, 459.
48
General Court 5 February 2018, Case T-235/15, Pari Pharma v EMA,
EU:T:2018:65.
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demonstrated that the documentation in question seriously undermined their commercial interest, for example by containing information relating to business strategies or a new scientific discovery. In
later cases,49 two pharmaceutical companies sought to annul EMA
decisions allowing disclosure of their documentation encompassing
toxicology reports and clinical study reports to third parties that had
been submitted to the EMA in support of applications for medicinal
authorisation for human and animal medicinal products. The applicants argued that the data could be accessed by their competitors and
ought to be classified as commercially sensitive information. The
Court found that there was no general presumption of confidentiality in the context of documentation submitted to support a marketing authorisation application.
On appeal, Advocate General Hogan found exactly the opposite
and opined that there was a general presumption of confidentiality,
given that access to the clinical data submitted with the application
would jeopardise the applicant’s commercial interests.50 In the wake
of his opinion, the EMA itself issued a press release stating that if the
Court of Justice upheld the Advocate General’s decision, its transparency policies “would be impaired and have to be revised.” The
EMA stressed that their current policies generated “trust in the EU
regulatory network, broadens the scientific knowledge base, fosters
the development of medicines and ultimately benefits public
health.”51 This is an interesting example of an expert agency positioning itself publicly and while court proceedings are ongoing, pleading
49

Case C-175/18 P, PTC Therapeutics International v EMA, and Case C-178/18 P,
MSD Animal Health Innovation and Intervet International v EMA.
50
Opinion of Advocate General Hogan 11 September 2019, Case C-178/18 P, MSD
Animal Health Innovation and Intervet International v EMA, EU:C:2019:710,
paras 72–80. The concept of a general presumption of confidentiality has been the
subject of considerable criticism, with scholars characterising it as “detrimental to
accountability”. See Herwig C.H. Hofmann & Päivi Leino Sandberg, ‘An agenda for
transparency in the EU’, European Law Blog, 23 October 2019,
http://europeanlawblog.eu/2019/10/23/an-agenda-for-transparency-in-the-eu.
51
European Medicines Agency, ‘EMA Management Board: highlights of October
2019 meeting’, 4 October 2019, http://ema.europa.eu/en/news/ema-managementboard-highlights-october-2019-meeting.

109

❧ LIBER AMICORUM BESSELINK
in favour of its own evolved transparency policies. The Court of Justice subsequently upheld the decision of the General Court, finding
that there was no automatic presumption of confidentiality, but rather that any such presumption was an option for an EU body. Any
EU institution retained the power to carry out individual assessments of the documents to determine whether they came within the
scope of the exceptions in Article 4 of Regulation 1049/2001. The
EMA had carried out such individual assessments of the reports,
which led to a limited amount of redaction.
All in all, the combination of the pro-active stance of the EO in a
series of inquiries combined with the support by the General Court
(and the Court of Justice on appeal) have strengthened the path of
the EMA towards much more pro-active transparency of its reports,
clinical trials, etc. than was previously the case due to fears of their
potential commercially sensitive nature until now.52 In this way, the
EMA has been engaged in a constructive dialogue with two prominent accountability forums – the EO and the courts – and has
adapted its practices in a forward looking way in favour of measures
promoting more public access where possible. In this way the interlocutors of the EMA have widened beyond those pharma companies
seeking authorisation or participating in clinical trials to the public
much more generally and the public interest in scientific documentation is now much more generally recognised, also by the EMA itself,
than a decade ago.
3. Upping their game: parliament(s) investigate
with forward (or backward) loops
For Leonard Besselink, parliaments, in particular perhaps national
parliaments, are a key part of his idea of a composite European

52

Sabrina Röttger-Wirtz, ‘An open door to more open access to Agency documents?
The General Court rulings
on the EMA transparency policy’, EU TARN, 29 March 2018,
http://eutarn.blogactiv.eu/2018/03/29/an-open-door-to-more-open-access-toagency-documents-the-general-court-rulings-on-the-ema-transparency-policy.
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constitution.53 For him it was not specifically about their investigatory powers but rather about the role of parliaments, European and
national, in a non-linear and non-layered accountability framework.
This is the wider context, but what interests me for the purposes of
this contribution is the way in which the various bits contribute to
the wider whole. Do national parliaments have mechanisms to dig
deeper on specific issues and do they join up with other parliaments
in doing so? In particular, do they autonomously or in conjunction
with others investigate or have the tools to investigate politically salient matters such as crises of one kind or another? Moreover, does
newly acquired expertise enable the parliament to see the bigger picture and thus to tackle an issue from a broader, more general perspective? In other words, new specialised knowledge acquired by an investigative committee may not only be highly useful for the general
control function of the EP, but it in turn may enable the parliament
in question to better perform its legislative function, including the
drawing up of own initiative reports.
An example of such a forward feedback loop is to be found in the
aftermath of the strong role played by the EP beyond the initially
planned control activity of the Glyphosate case (discussed in paragraph 1). The special feature of the EP’s role in the Glyphosate case
was certainly related to the establishment of a specific special committee “on the Union’s authorisation procedure for pesticides, its responsibilities, numerical strength and term of office” (PEST)54 with
the broad task of “look[ing] into the Union’s authorisation

53

Cf. Leonard F.M. Besselink, ‘The Place of National Parliaments within the
European Constitutional Order’, in: Nicola Lupo and Cristina Fasone (eds),
Interparliamentary Cooperation in the Composite European Constitution (Hart
Publishing 2016), 23; Besselink, A Composite European Constitution, 17-19; Leonard
F.M. Besselink, ‘National Parliaments in the EU’s Composite Constitution: A Plea
for a Shift in Paradigm’, in: Philipp Kiiver (ed.), National and Regional Parliaments
in the European Constitutional Order (Europa Law Publishing 2006), 117.
54
European Parliament, Setting up a special committee on the Union’s authorisation
procedure for pesticides, 6 February 2018, P8_TA(2018)0022,
http://europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0022_EN.html.
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procedure for pesticides as a whole”.55 At the same time the Glyphosate case shows that the political significance of an issue can open up
new possibilities for the EP – at least in terms of a higher density of
control – not previously thought possible. The result in this case was
that the EP pushed for more general legislative reforms as a followup and played a decisive role in shaping this new legislation underlying a specific area of executive action. The outcome of the EP special
committee’s work was not limited to Glyphosate, but it is likely that
the information gathered – and the knowledge acquired – by the EP
also had a more general impact: on the recent amendments, by Regulation 2019/1381 “on the transparency and sustainability of the EU
risk assessment in the food chain” (Transparency Regulation), of the
General Food Law Regulation (178/2002), the Pesticide Regulation
(1107/2009: “concerning the placing of plant protection products
on the market”), and six other related Regulations and one Directive.56
The connection between the workings of the PEST committee and
the Transparency Regulation is explicitly mentioned in a briefing
document on EU legislation in progress by the European Parliamentary Research Service entitled “Reconsidering the General Food
Law”.57 In the introduction, the briefing mentions two underlying
reasons for the proposal: first, and “against the backdrop of public
controversy over the risk assessment of certain sensitive issues, such
as genetically modified organisms (GMOs) and plant protection
products”, the initiative is said to follow “from the findings of a
55

See the full mandate at Special Committee on the Union’s authorisation
procedure for pesticides, Report on the Union’s authorisation procedure for
pesticides (2018/2153(INI)), 18 December 2018, A8-0475/2018, chapter 1 of the
Explanatory Statement, http://europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-20180475_EN.html.
56
For these significant changes in the area of food law, see further the analysis by
Marta Morvillo, ‘Glyphosate Effect: Has the Glyphosate Controversy Affected the
EU’s Regulatory Epistemology?’, 11(3) European Journal of Risk Regulation (2020),
422-435.
57
Tarja Laaninen, ‘Reconsidering the General Food Law’, Briefing: EU Legislation
in Progress, September 2019, http://europarl.europa.eu/RegData/etudes/
BRIE/2018/630315/EPRS_BRI(2018)630315_EN.pdf.
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Fitness Check of the General Food Law” and responding to the ECI
“Ban glyphosate”. And a second paragraph states that “[i]n an interlinked development, following the controversy over the renewal of
glyphosate, the European Parliament decided in February 2018 to set
up a special committee to assess the Union’s authorisation procedure
for pesticides (PEST). The PEST committee examined the roles of all
the bodies involved in the authorisation process: the relevant national authorities, the European Commission as well as EFSA. The
PEST committee’s report was debated in plenary in January 2019,
and its recommendations endorsed.”58 Moreover, the Recitals BO–
BS of the EP resolution of January 2019 also mention a 2016 decision of the EO “on the practices of the Commission regarding the
authorisation and placing on the market of plant protection products (pesticides)”.59
The Glyphosate saga further indicates that, probably unsurprisingly, politically salient issues – and crises of all kinds – seem to be
particularly interesting playgrounds for what is now termed within
the EP special committees. 60 Special committees (until 2009 they
were called temporary committees61) are regulated in Rule 207 of the
EP Rules of Procedure. Their establishment is possible “at any time”
on proposal of the Conference of Presidents, and their “responsibilities, numerical strength and term of office” (limited to 12 months
with possibility of extension) is defined together with the decision to
58

European Parliament, Resolution of 16 January 2019 on the Union’s
authorisation procedure for pesticides (2018/2153(INI)), P8_TA(2019)0023,
http://europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0023_EN.html.
59
European Ombudsman, Decision of 18 February 2016, Case 12/2013/MDC,
http://ombudsman.europa.eu/de/decision/en/64069.
60
According to Eva-Maria Poptcheva, ‘Parliament’s committees of inquiry and
special committees’, In-depth analysis for the European Parliamentary Research
Service (2016), 10,
http://europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/582007/EPRS_IDA
(2016)582007_EN.pdf, most special committees “focus on more general political
issues” while some “have had a more investigative character resembling to a great
extent the essence of committees of inquiry, while also addressing more general
policy concerns and future developments”.
61
Cf. Poptcheva, ‘Parliament’s committees of inquiry and special committees’, 11.
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set up the special committee.62 In terms of content, and “[i]n contrast to committees of inquiry, they can address any issue, including
those unrelated to any alleged contravention or maladministration in
the implementation of EU law.” Currently, three special committees
exist: on Beating Cancer,63 on Foreign Interference in all Democratic
Processes in the European Union, including Disinformation64 and
on Artificial Intelligence in a Digital Age. 65 In addition, there is a
committee of inquiry on the Protection of Animals during
Transport66 and a Subcommittee on Tax Matters67 as a more permanent setup after a series of special committees and a committee of inquiry on the various tax leaks and scandals of recent years. Former
special committees have dealt with issues such as organised crime, terrorism, the financial, economic and social crisis, the management of
the foot and mouth epidemic and the BSE scandal.68
Crises can also be considered politically salient issues, and hence
would require a stronger role of Parliaments – at least in terms of
control of the executive. In this context, it can be considered
62

See in general Poptcheva, ‘Parliament’s committees of inquiry and special
committees’, especially at 10-13. A weakness of special committees is that, unlike
committees of inquiries, they “are not established in the Treaties as a parliamentary
control instrument” and thus “lack the formal powers of investigation conferred
upon committees of inquiry. This does not mean however that Parliament cannot
invite witnesses and have access to documents, but it needs to rely even more on the
good will of Member State governments and natural persons”. Nevertheless, due to
alternative options in case of a lack of cooperation (e.g.: fact-finding visits), their
“‘informal’ investigative powers [...] are in substance not more limited than in the
case of committees of inquiry. In both cases, Parliament sees itself obliged to rely to a
great extent on the good will of Member State governments and private persons
invited to give testimony. This would change if Parliament were to be conferred
binding powers of summons and access to documents, as it demanded in the
proposed regulation on the right of inquiry”, 11.
63
BECA, http://europarl.europa.eu/committees/en/beca.
64
INGE, http://europarl.europa.eu/committees/en/inge.
65
AIDA, http://europarl.europa.eu/committees/en/aida.
66
ANIT, http://europarl.europa.eu/committees/en/anit.
67
FISC, http://europarl.europa.eu/committees/en/fisc.
68
Cf. also the list in Poptcheva, ‘Parliament’s committees of inquiry and special
committees’, 10-11.
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surprising that the EP has not (yet?) established an own special (or
even standing) committee for COVID-19. Such a committee might
have multiple advantages – it could enable faster reactions of the EP
to new developments, the bundling of knowledge within the EP or
even the development of an own, more sophisticated (control)
agenda by making a precise use of the various instruments at its disposal.69 Ultimately, this could also lead to a stronger voice of the EP
in the management of the pandemic – just as was the case in Glyphosate and beyond. On the other hand, the absence of an own committee may be related to the fact that the impact of the pandemic concerns almost all policy areas and must be viewed from different angles.
The closest comparison is probably the report of the special committee “on measures to control Foot and Mouth Disease [FMD] in
the European Union in 2001 and future measures to prevent and
control animal diseases” in the EU (FIAP).70 FMD was an infectious
viral (although animal) disease. And like the PEST report, also the
final report by the FIAP committee draws on a vast amount of expert
knowledge stemming from several hearings, visits by delegations and
different (kinds of) expert reports. Therefore, the report is able to
draw an accurate picture of the crisis and to specifically address also
a whole range of problems such as complicated administrative systems, staff reductions, inadequate information policies, lack of
knowledge about existing contingency plans and repeatedly altered

69

The PEST committee had organised debates with the Commission, with EFSA
and with national authorities, a large set of hearings (with experts from EU, Member
States and even non-EU institutions, external experts, stakeholders and NGOs) and
three missions of a PEST delegation, including to EFSA. See the PEST website at the
section “Events” (http://europarl.europa.eu/committees/en/archives/8/pest/events)
with detailed information on the hearings (including programmes, questions,
answers, presentations, CVs and verbatim transcripts) and detailed mission reports.
70
Temporary Committee on Foot and Mouth Disease, Report on measures to
control Foot and Mouth Disease in the European Union in 2001 and future
measures to prevent and control animal diseases in the European Union
(2002/2153(INI)). Part 1: Motion for a resolution, 28 November 2002, A50405/2002, http://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+REPORT+A5-2002-0405+0+DOC+XML+V0//EN.
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or even contradictory government advice.71 It then discusses extensively how to deal with future outbreaks while addressing also disagreements among experts and the political implications or character
of certain decisions. 72 Eventually, the report contains “calls on the
Commission and the Member States, as appropriate, to adopt [an
impressively large number of] measures”.73
Likewise, the EP was very active – and particularly successful – also
in the case of BSE, another infectious (although not viral) animal disease. In this case, the EP had set up a Temporary Committee of Inquiry into BSE which has produced, in a report of more than fifty
pages, “evidence of negligence, responsibilities and presumptions of
maladministration” with a detailed list of responsibilities imputable
to the UK, the Council and the Commission74, followed by a whole
71

See ibid, paras 13 ff. of the motion for a resolution.
See ibid, paras 57 ff. of the motion for a resolution. Para 57 states, inter alia, that –
because of “implications for international trade” – “the decision on vaccination is in
any case not a scientific matter but a political one and therefore depends on the
circumstances and interests which are taken into account and the priority objectives
adopted for the purpose of controlling the epidemic. However, such a decision must
always be grounded on solid scientific evidence and experience, as well as taking into
account the specific circumstances of an epidemic.” See also paras 59 (“Decisions
must be taken in a transparent manner: otherwise it will be difficult to persuade
those sections of the population who suffer most from a non-vaccination policy to
provide the necessary cooperation during a future FMD outbreak. It has become
clear from the 2001 epidemic that mass culling on the scale seen in the UK and the
Netherlands will not be publicly acceptable again and that alternative control
strategies are therefore essential.”), 60 and 66 (“The list of criteria for emergency
vaccination in the event of an outbreak of FMD which the Commission may
compile in connection with a proposal for new rules on the control of FMD would
be incomplete if it ignored the economic, psychological and social impact of the
decision in the areas concerned.”).
73
See ibid, paras 89-145 (!) of the motion for a resolution.
74
In the case of the Commission also political responsibilities. Ibid, para 6: “The
work of the Committee of Inquiry has revealed that the Commission is guilty of
serious errors and omissions. To all appearances, the Commissioners [...] bear a clear
political responsibility. [...] Parliament cannot clear the Commission as an
institution from responsibility for the errors committed by Commissioners no
longer in office. [...] The appropriate sanctions available to Parliament under the
Treaty with a view to calling the Commission politically to account are a motion of
no confidence [...] or the initiation of proceedings for failure to act/a breach of the
72
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range of specific “recommendations for the future”, most of which
were addressed to the Commission.75 The implementation of these
measures was monitored by yet another specific committee, the
“Temporary committee instructed to monitor the action taken on
the recommendations made concerning BSE”. The success of the EP
activity is already evident from the fact, mentioned in the report of
the monitoring committee, that only five (!) “of the more than seventy recommendations of the Committee of Inquiry” have not been
implemented by the Commission (which had also submitted four
progress reports).76
The benefits of the knowledge-acquiring function of hearings
could of course also be achieved without the establishment of own
special committees, by organising hearings either in plenary or within
existing (standing) committees. For instance, in 2017, the Environment, Public Health and Food Safety committee had organised, “in
association with the PETI, ITRE and AGRI and Committees”, a
public hearing77 on the ECI “Ban glyphosate and protect people and
Treaty [...] The Committee considers that measures must be taken in response to the
BSE crisis and the serious failings on the part of the Commission and the United
Kingdom, in such a way as to bring about tangible changes for the future. Measures
which may bring about or lead to a change in approach of this kind are set out in
section II. The Commission should assume its political responsibility and take an
active part in the implementation of these measures within the next few months.”
75
Temporary committee of inquiry into BSE, Report on alleged contraventions or
maladministration in the implementation of Community law in relation to BSE,
without prejudice to the jurisdiction of the Community and national courts, 7
February 1997, A4-0020/97, http://europarl.europa.eu/conferences/19981130/
bse/a4002097_en.html; European Parliament, Resolution of 19 November 1997 on
the report of the Temporary Committee instructed to follow up the
recommendations on BSE, R4-3135/97,
http://europarl.europa.eu/conferences/19981130/bse/r4313597_en.htm.
76
Temporary committee instructed to monitor the action taken on the
recommendations made concerning BSE (bovine spongiform encephalopathy),
Report on the European Commission’s follow-up of the recommendations made by
the Committee of Inquiry into BSE, 14 November 1997, A4-0362/97,
http://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+
A4-1997-0362+0+DOC+XML+V0//EN.
77
See the detailed information on
http://europarl.europa.eu/committees/en/european-citizens-initiative-eci-ban-
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the environment from toxic pesticides”.78 Moreover they may also be
made the object of interparliamentary cooperation.
Protocol (No 1) on the role of national Parliaments in the European Union dedicates Title II (Articles 9 and 10) to “Interparliamentary Cooperation”. According to Article 10, a “conference of Parliamentary Committees for Affairs” shall also “promote the exchange
of information and best practice between national Parliaments and
the European Parliament, including their special committees. It may
also organise interparliamentary conferences on specific topics, in
particular to debate matters of common foreign and security policy,
including common security and defence policy. Contributions from
the conference shall not bind national Parliaments and shall not prejudge their positions.” Such an interparliamentary cooperation
could be particularly useful during a pandemic (!) to ensure a better
coordination in the control activity of the EP and of national Parliaments, especially considering both the intertwined nature of EU and
national competences in the health area and the particular nature of
the pandemic (one common challenge, but 27 national reactions
with the common characteristic of strong executives and marginal
roles of Parliaments). It would fit in a context where inter-parliamentary cooperation is ever more institutionalised right across a wide
spectrum of the EU and also in relation to several agencies and other
bodies and not just with regard to the core executive power.79
Finally – and an illustration more of a negative feedback loop – a
footnote on the long-drawn-out fate of Article 226 TFEU. This established more than a decade ago a mandate for the EP to adopt, on
its own legislative initiative and with the consent of Council and
Commission, a regulation with detailed provisions governing the
right of inquiry. Until this is adopted the right of inquiry is exercised

gly/product-details/20171110ECI00001 (draft programme, CVs, presentations,
posters, audiovisual extracts).
78
See http://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000002_en.
79
Cf. Diane Fromage, ‘Increasing Inter-Parliamentary Cooperation in the European
Union: Current Trends and Challenges’, 22(4) European Public Law (2016), 749772.
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according to a 1995 inter-institutional agreement80 and the EP’s rules
of procedure.81 The EP has long exercised its right of initiative in this
regard but is effectively and iteratively blocked by inaction and or unwillingness by the Council (and it seems the Commission too) to upgrade the EP’s own capacity to conduct investigations. One of the
major inter-institutional sticking points seems to be the EP’s proposed power to compel witnesses to give evidence, in particular
members of EU institutions. The Council does not feel bound to engage in negotiations with the EP on its draft regulation and simply
refuses the draft proposed by the EP. In this way, the other (two)
branches of the EU legislative power (and at the same time the EU
executive power) block, indefinitely it seems, the use by the EP of an
important part of its democratic mandate.82 Interestingly one of the
provisions of the EP’s draft regulation provides the possibility that
an EP committee of inquiry “may invite” national parliaments of
Member States to “cooperate” in the investigation in question. 83
Through such concrete measures indeed a composite constitution
can be built.
4. Conclusion
This short contribution has sought to provide a more nuanced picture of the activity of accountability forums than single relationships
80

Decision of the European Parliament, the Council and the Commission of 6
March 1995 on the detailed provisions governing the exercise of the European
Parliament’s right of inquiry, OJ L 78, 6 April 1995, 1.
81
Annex VIII to the EP’s rules of procedure.
82
Cf. Olivier Rozenberg, ‘Inquiries by Parliaments. The political use of a democratic
right’, Study requested by the AFCO committee (2020), 45-47 and 64-72,
http://europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648709/IPOL_STU(202
0)648709_EN.pdf; Diane Fromage, ‘The European Parliament’s Right of Inquiry in
context. A comparison of the national and European legal frameworks’, Study
requested by the AFCO committee (2020), 14-18,
http://europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648708/IPOL_STU(202
0)648708_EN.pdf.
83
Cf. the EP proposal and its evolution in Rozenberg, ‘Inquiries by Parliaments. The
political use of a democratic right’, 66-68.
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that linearly involve one actor and one forum by proposing the idea
of accountability ‘loops’. The very name implies a looser, rather more
impressionistic picture to be formed of different activities by different forums that can and seemingly are being linked up – most often
with positive reinforcement of the principle of access to documents.
This is being done in a context where the underlying context of transparency in the sense of access to documents is a general EU principle
with a very fundamental reach and implication. In the words of the
General Court in MSD Animal Health:
“…the transparency of the process followed by the EMA and the
possibility to obtain access to the documents used by that agency’s
experts to prepare their scientific assessment contribute to such an
authority acquiring greater legitimacy in the eyes of the persons to
whom that measure is addressed and to increasing their confidence
in that authority and to ensuring the authority is more accountable
to citizens in a democratic system.”84
These are very fundamental and laudatory aims that apply even to
non-legislative actors who were not initially within the purview of
the Access Regulation. The work done by the EO case by case and
within the context of her own initiative inquiries has had an incalculable role in taking issue with nitty-gritty institutional practices and
responses of a wide array of institutions and in re-educating them,
where necessary, as to what constitutes good administration.
Reaching wider to the role of the parliaments, it is not surprising
that investigative special committees can be considered as “very effective for placing public concerns higher on the political agenda” and,
with reference to the FMD epidemic in the UK, that “[t]hey have
proven particularly helpful where no inquiries were conducted by
national parliaments, supposedly due to government pressure or

84

General Court 5 February 2018, Case T-729/15, MSD Animal Health Innovation
and Intervet International v EMA, EU:C:2019:710, para 44.
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other vested interests”.85 Against this background, it is not difficult
to imagine the potentially enormous benefit of such a special committee also for the current pandemic, both in terms of control of the
executive and of reappraising the pandemic response in order to elaborate weighty proposals for the future. Such an activity by the EP
could even be coordinated with the COVID-related inquiries conducted by the EO, either by simply building on the results of these
inquiries, by involving the EO in the work of the committee (via
hearings, discussions, reports etc.) or by organising joint or – if not
deemed possible from a legal standpoint – coordinated activities.
What more suitable tapestry could one imagine for much needed accountability loops between different accountability forums, drawing
on the important work consistently done by the EO throughout the
pandemic.

❦

85

Poptcheva, ‘Parliament’s committees of inquiry and special committees’, 12 (fn.
33: “The UK House of Commons for instance desisted from conducting an inquiry
[...]. Some MEPs argued that the reason was political pressure from the
government”).
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De reikwijdte van artikel 23 lid 1 Duitse grondwet:
over de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht
van 13 februari 2020
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D

it is een stuk dat niet geschreven zou worden. Leonard weet dat. Maar het is toch geschreven, als uiting van
bijzondere waardering voor een fijne collega met een immer
luisterend oor en een altijd gulle lach, en een uitmuntend rechtswetenschapper met een kritische, open en zeer brede blik. Die blik viel
ook op Duitsland, onder meer in de voor het Europees Parlement geschreven studie National Constitutional Avenues for Further EU Integration. Daarin nam hij het Duitse hoofdstuk voor zijn rekening,
waarin hij aanliep tegen de vraag naar de reikwijdte van artikel 23
lid 1 van de Duitse grondwet (Grundgesetz; GG): vallen daaronder
ook verdragen die formeel buiten het EU-verdragskader staan maar
die daarmee wel ten nauwste verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld het
Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme
(ESM-verdrag)? En zo ja, dienen zij dan met gewone of met gekwalificeerde meerderheden door de Bondsdag en de Bondsraad te worden

Liber amicorum Besselink (2021) p. 123–141
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goedgekeurd?1 Over die vragen handelt een uitspraak van het Duitse
constitutionele hof, het Bundesverfassungsgericht, van 13 februari
2020.2 Daarin beslecht het kwesties die de Duitse rechtsgeleerdheid
bijna 30 jaar hebben verdeeld. En aan die uitspraak is deze bijdrage
gewijd.
In de uitspraak etaleert het Duitse hof niet alleen zijn ruime interpretatie van de reikwijdte van artikel 23 lid 1 GG, maar ontwikkelt
het ook een nieuw burgerrecht en een nieuwe toets in het kader van
het EU-integratieproces: de formelle Übertragungskontrolle. Met die
toets, een aanvulling op de welbekende ultra vires en constitutionele
identiteitstoetsen, gaat het hof na of overdrachten van soevereine bevoegdheden aan de EU en aanverwante organisaties wel hebben
plaatsgevonden volgens de procedurevoorschriften in artikel 23 lid 1
GG. Iedere burger die meent dat zulks niet het geval is, kan daarover
een klacht indienen bij het hof. De aldus ontwikkelde actio popularis
kan, aldus critici waaronder drie rechters uit het hof, de verdere ontwikkeling van het EU-integratieproces ernstig schaden.
De opbouw van deze bijdrage is als volgt. Eerst worden kort de
tekst van artikel 23 lid 1 GG en de achtergrond van zijn totstandkoming geschetst. In de daaropvolgende paragrafen gaan we respectievelijk in op het brede EU-concept dat volgens het Bundesverfassungsgericht aan artikel 23 lid 1 ten grondslag ligt, op de vraag wanneer
voor overdrachten aan de EU en aanverwante organisaties gekwalificeerde meerderheden in Bondsdag en Bondraad nodig zijn, en op de
gevolgen van de uitspraak voor de verdere ontwikkeling van het EUintegratieproces.

1

L.F.M. Besselink e.a., National Constitutional Avenues for Further EU Integration,
European Parliament, Directorate general for internal policies, Policy department C:
Citizens' rights and constitutional affairs, Brussels: 2014, p. 112-113.
2
BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 13. Februar 2020 - 2 BvR 739/17 - Rn.
(1 - 21), http://www.bverfg.de/e/rs20200213_2bvr073917.html,
ECLI:DE:BVerfG:2020:rs20200213.2bvr073917; noten: M. Ogorek, ‘Übertragung
von Hoheitsrechten, “Grundrecht auf Demokratie”’, JA 2020, 878; M. Payandeh,
‘Verfassungsrecht: Rechtsschutz gegen die Übertragung von Hoheitsrechten im
Kontext der Europäischen Union’, JuS 2020, 702.
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Achtergrond en tekst van artikel 23 lid 1 GG
‘(T)eilweise bereits staatliche Qualität’. Die zou de Europese Unie
gaan bezitten als gevolg van de invoering van het burgerschap van de
Unie en de uitbreiding van haar werkterreinen door het Verdrag van
Maastricht. 3 Daarom kwam de Gemeinsame Verfassungskommission
van Bondsdag en Bondsraad, die primair adviseerde over de grondwettelijke consequenties van de Duitse hereniging maar zich ook
moest buigen over de voor toetreding tot de EU benodigde grondwetswijzigingen,4 al snel tot de conclusie dat die toetreding niet kon
plaatsvinden op grond van artikel 24 lid 1 GG. Dat artikel bepaalt dat
bij wet soevereine bevoegdheden kunnen worden toegekend aan internationale organisaties. Het was, tezamen met de in de preambule
uitgesproken wil om als gelijkberechtigd lid van een verenigd Europa
de vrede te dienen, tot dan toe de basis voor de Duitse deelname aan
het Europese integratieproces. Toetreding tot de EU zou echter een
eigen constitutioneel fundament vereisen. Dat fundament werd
neergelegd in het nieuwe artikel 23, dat in de plaats is gekomen van
een vervallen bepaling over de Duitse hereniging. Hier is alleen het
eerste lid van belang, dat uit drie zinnen bestaat.5
De eerste zin bepaalt dat Duitsland ter verwezenlijking van een verenigd Europa meewerkt aan de ontwikkeling van de Europese Unie,
3

K. Schmalenbach, Der neue Europaartikel 23 des Grundgesetzes im Lichte der Arbeit
der Gemeinsamen Verfassungskommission. Motive einer Verfassungsänderung
(Duncker & Humblot 1996), p. 47.
4
Zie artikel 5 van het instellingsbesluit, gehecht aan het verslag van de Commissie
van 5 november 1993, https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/12/060/1206000.pdf, p.
119.
5
Art. 23 lid 1 GG: Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die
Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die
demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem
Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im
wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann
hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen.
Für die Begründung der Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer
vertraglichen Grundlagen und vergleichbare Regelungen, durch die dieses
Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder solche
Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3.’
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die democratische, constitutionele, sociale en federale beginselen
borgt en het subsidiariteitsbeginsel naleeft, en die een bescherming
van de grondrechten garandeert die in wezen vergelijkbaar is met die
van de Duitse Grondwet. Daarmee werd, op voorwaarde dat de genoemde beginselen worden nageleefd, lidmaatschap van de EU een
constitutionele plicht, zoals het Bundesverfassungsgericht in zijn uitspraak over het Verdrag van Lissabon vaststelde.6 De tweede zin voegt
daar aan toe dat Duitsland hierzu, dat wil zeggen ten behoeve van de
in de eerste zin neergelegde doelstelling, bij wet met instemming van
de Bondsraad soevereine bevoegdheden kan overdragen. De derde
zin bepaalt dat de artikelen 79 leden 2 en 3 GG van toepassing zijn
op de toetreding tot de EU en wijzigingen in haar verdragsrechtelijke
grondslagen en vergelijkbare regelingen, die de Duitse grondwet naar
haar inhoud amenderen of aanvullen dan wel zulke amendementen
of aanvullingen mogelijk maken.
Door de verwijzing naar artikel 79 lid 3 GG is duidelijk geworden
dat de Duitse deelname aan het EU-integratieproces begrensd wordt
door de welbekende Ewigkeitsklausel, die onder meer bepaalt dat
amendementen op de Duitse grondwet de in de artikelen 1 en 20 van
de grondwet neergelegde beginselen – waaronder de menselijke waardigheid, democratie en rechtsstaat – niet mogen aantasten. Dat geldt
dus ook voor de besluiten bedoeld in artikel 23 lid 1 GG. Daarmee
expliciteerde de grondwetamenderende wetgever wat in ieder geval
door de meerderheid van de doctrine en waarschijnlijk ook door het
Bundesverfassungsgericht al werd aangenomen: dat ook de in artikel
24 lid 1 GG neergelegde bevoegdheid begrensd werd – en wordt –
door de eeuwigheidsbepaling.7
De procedurele voorwaarden in artikel 23 lid 1, 2e en 3e zin, zijn
wel nieuw. Gezien het bereikte hoge niveau van integratie wilde de
grondwetamenderende wetgever dat de toetreding tot de EU en haar
verdere ontwikkeling sterker democratisch gelegitimeerd zou worden dan bevoegdheidsoverdrachten aan internationale organisaties
onder artikel 24 GG. Daartoe scherpte hij de procedurele voorwaar6
7

BVerfGE 123, 267 (Lissabon), par. 225.
Schmalenbach, a.w. noot 3, p. 35 e.v.; BVerfGE 37, 271 (Solange I).
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den aan. Terwijl de Bondsdag op grond van artikel 24 met gewone
meerderheid en zonder instemming van de Bondsraad bevoegdheden
kon (en kan) overdragen, ook die van de deelstaten,8 is voor zulke
overdrachten aan de EU de instemming vereist van de Bondsraad en
vereisen zij gekwalificeerde meerderheden als zij de Duitse grondwet
(kunnen) wijzigen of aanvullen.
Een ruim EU-begrip
Vergleichbare Regelungen
Op 19 juni 2012 oordeelde het Bundesverfassungsgericht dat de
Duitse regering het parlement niet goed had geïnformeerd over de
totstandkoming van het ESM-verdrag. Daarmee had de regering artikel 23 lid 2 GG geschonden, dat eist dat zij de Bondsdag en de
Bondsraad zo volledig en vroeg mogelijk informeert over ‘aangelegenheden van de EU’. Tot die aangelegenheden behoren, aldus het
hof, niet alleen EU-wijzigingsverdragen en secundair gemeenschapsrecht, maar ook verdragen die het recht van de EU aanvullen of ermee
in nauwe relatie staan, zoals het ESM-verdrag. Zonder artikel 23 lid 1
te noemen, voegde het hof daaraan toe dat de beginselen die de bevoegdheidsoverdrachten aan de EU beheersen ook van toepassing
zijn op bevoegdheidstoekenningen aan EU-organen als deze een
functie krijgen in aanverwante internationale organisaties (zoals de
Raad, de Commissie, het Hof van Justitie en de ECB in het ESMverdrag). Anders zouden de door de grondwet aan de verdere ont-

8

Dit betekent overigens niet dat de Bondsraad bij de ontwikkeling van het EUintegratieproces in het geheel niet betrokken was. Op grond van art. 59 lid 2, 2e zin,
GG dienen verdragen die onderwerpen betreffen die naar Duits recht bij federale wet
met instemming van de Bondsraad moeten worden geregeld, ook bij federale wet met
instemming van de Bondsraad te worden goedgekeurd. Op grond daarvan moest de
Bondsraad instemmen met de goedkeuringswetten van de Verdragen tot oprichting
van de EEG en Euratom (Gesetz vom 27. Juli 1957, BGB1. II. S. 753) en de
Europese Akte (Gesetz vom 19. Dezember 1986, BGB1. II, S. 1102); vgl. ook
Schmalenbach, a.w. noot 3, p. 28-29.
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wikkeling van de EU gestelde grenzen en procedurevoorschriften
omzeild kunnen worden.9
In het licht van deze uitspraak komt het niet als een verrassing dat
het Duitse hof in de uitspraak van 13 februari 2020 met een vergelijkbare redenering stelt dat ook aan artikel 23 lid 1 GG een ruim EUbegrip ten grondslag ligt. Ter staving daarvan wijst het erop dat de
ontvanger van de bevoegdheidsoverdrachten op grond van artikel 23
lid 1, 2e zin, niet noodzakelijkerwijs de EU zelf hoeft te zijn – het betreft immers bevoegdheidsoverdrachten voor ‘de ontwikkeling van
de EU’. Ook wijst het op de ‘vergelijkbare regelingen’ die volgens de
3e zin met gekwalificeerde meerderheid moeten worden aangenomen
als zij de Duitse grondwet (kunnen) wijzigen of aanvullen. Dat begrip vergleichbare Regelungen is aan artikel 23 toegevoegd op initiatief van de Sonderausschuß ‘Europäische Union (Vertrag von Maastricht)’ van de Bondsdag, de bijzondere commissie die zich boog over
het Verdrag van Maastricht ter voorbereiding van zijn goedkeuring
en ratificatie. De commissie had daarbij in het bijzonder de Evolutionsklauseln in dat Verdrag op het oog, de vereenvoudigde verdragswijzigingsprocedures.10 Met een teleologische interpretatie stelt het
Bundesverfassungsgericht in de hier besproken uitspraak evenwel dat
het in strijd zou zijn met de wil van de grondwetamenderende wetgever om het begrip daartoe te beperken en overdrachten van soevereine bevoegdheden aan satelliet-instellingen van de EU buiten het
toepassingsbereik van artikel 23 lid 1 te laten.11
Bevoegdheidsoverdrachten aan zulke instellingen vallen onder artikel 23 lid 1 GG wanneer zij Primärrechtsäquivalenz hebben en fungeren als Ersatzsunionsrecht, dat wil zeggen als zij de facto gelijk te
stellen zijn aan primair EU-recht en functioneel de EU-Verdragen
wijzigen of aanvullen. Of daarvan sprake is moet van geval tot geval
worden beslist, in het licht van de algemene omstandigheden, doelstellingen, inhoud en effecten van het verdrag. Aanwijzingen dat een
verdrag Primärrechtsäquivalenz heeft, zijn, nog steeds volgens het
9

BVerfGE 131, 152 (ESM-informatieplicht), par. 140.
Schmalenbach, a.w. noot 3, p. 95.
11
BVerfG, a.w. noot 2, par. 121.
10
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hof, bijvoorbeeld een sterke inhoudelijke band met het integratieprogramma van de EU, de betrokkenheid van EU-organen bij de uitoefening van de over te dragen bevoegdheden, dat alleen EU-lidstaten
partij kunnen zijn bij het verdrag, en ‘vooral’ het gegeven dat voor een
gewoon internationaal verdrag is gekozen omdat pogingen om de betreffende materie in EU-recht te verankeren niet de vereiste meerderheden hebben kunnen vinden.12
Vrijwel al die kenmerken zijn van toepassing op de in de hier besproken uitspraak getoetste Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht, een verdrag waarbij alleen EU-lidstaten partij
kunnen zijn. Het oorspronkelijke plan was om de daarin geregelde
materie op grond van artikel 262 VWEU binnen het EU-recht te regelen en zekere bevoegdheden aan het Hof van Justitie toe te kennen,
volgens een unaniem besluit van de Raad dat door de lidstaten overeenkomstig hun grondwettelijke bepalingen wordt goedgekeurd.
Omdat de vereiste eenstemmigheid in de Raad niet werd bereikt, besloten uiteindelijk 25 lidstaten buiten de EU-verdragen om een gezamenlijke rechterlijke instantie op te richten die, met gebruikmaking
van onder meer secundair Unierecht en met inachtneming van de
voorrang van EU recht, bepaalde octrooigeschillen moet beslechten
en wier uitspraken in de deelnemende lidstaten bij voorraad uitvoerbaar zijn.
Hoheitsrechte
Het Duitse Hof noemt ook het ESM-verdrag als een voorbeeld van
Ersatzsunionsrecht, omdat dat verdrag de Economische en Monetaire
Unie fundamenteel zou hebben herzien. In één adem voegt het daaraan echter toe dat met dat verdrag geen soevereine bevoegdheden
(Hoheitsrechte) zijn overgedragen. 13 Het is verwarrend, niet alleen
omdat het hof zichzelf in de betreffende paragraaf tegenspreekt, 14
12

BVerfG, a.w. noot 2, par. 123-125.
BVerfG 13 februari 2020, a.w. noot 2, par. 123.
14
Het hof stelt eerst dat een overdracht van soevereine bevoegdheden aan een
internationale organisatie onder art. 23 lid 1 valt als zij feitelijk de Verdragen wijzigt,
13
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maar ook omdat het in eerdere uitspraken leek uit te gaan van een
ruime betekenis van het begrip Hoheitsrechte. Zo konden de financiele verplichtingen die Duitsland aanging in het kader van de European Financial Stability Facility (EFSF), de privaatrechtelijke voorganger van het ESM, gezien de mogelijke gevolgen ervan voor de
Duitse begroting, gelijk worden gesteld ‘aan een overdracht van soevereine bevoegdheden als de Bondsdag niet langer onder eigen verantwoordelijkheid over zijn begroting kan beschikken’.15 Ook stelde
het hof dat ‘iedere toekenning van bevoegdheden aan de EU en/of
haar organen in wezen (in der Sache) een overdracht van soevereine
bevoegdheid betreft’.16 Maar blijkbaar wil het hof vasthouden aan, of
terugkeren tot, een strikte opvatting van Hoheitsrechte – bevoegdheden van een internationale organisatie om direct werkende besluiten
van wetgevende, bestuurlijke of rechtsprekende aard te nemen die de
rechtspositie van individuen wijzigen.17 In ieder geval moet de conclusie zijn dat de overdracht van een soevereine bevoegdheid in
strikte zin geen noodzakelijke voorwaarde is om een besluit onder de
reikwijdte van artikel 23 lid 1 GG te brengen. Daarvoor is het blijkbaar voldoende dat het betreffende besluit de EU-Verdragen wijzigt,
de jure of de facto. Dat is overigens in lijn met de beoordeling door
het hof van de vereenvoudigde verdragswijzigingsprocedure in artikel
48 lid 6 VEU: de toepassing daarvan vergt in Duitsland altijd goedkeurig bij wet in de zin van artikel 23 lid 1 GG, hoewel op grond van
en constateert vervolgens dat zo’n wijziging het gevolg is van het ESM-verdrag,
hoewel daarmee geen soevereine bevoegdheden zijn overgedragen; BVerfG 13
februari 2020, a.w. noot 2, par. 123.
15
BVerfGE 129, 124 (EFSF), par. 107: ‘…handelt es sich um die Begründung von
Verbindlichkeiten, die in ihren Auswirkungen einer Übertragung von
Hoheitsrechten gleichkommen können, wenn der Bundestag nicht mehr in eigener
Verantwortung über sein Budget disponieren kann.’
16
BVerfGE 131, 152 (ESM-informatieplicht), par. 140: ‘Jede Zuweisung von
Aufgaben und Befugnissen an die Europäische Union und/oder ihre Organe ist
daher in der Sache eine Übertragung von Hoheitsrechten.’
17
Maunz/Dürig/Calliess, 92. EL August 2020, GG Art. 24 Abs. 1 Rn. 45; zie echter
ook Rn. 46-50; zie ook F. Wollenschläger, ‘Völkerrechtliche Flankierung des EUIntegrationsprogramms als Herausforderung für den Europa-Artikel des
Grundgesetzes (Art. 23 GG)’, NVwZ 2012, 713.
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de genoemde VEU bepaling geen bevoegdheden aan de EU kunnen
worden toegekend.18
Gekwalificeerde meerderheden?
De hoofdregel
Zoals gezegd kon (en kan) de Bondsdag op grond van artikel 24 GG
bij wet met gewone meerderheid soevereine bevoegdheden overdragen aan internationale organisaties. Ten tijde van de totstandkoming
van de Duitse grondwet werd aangenomen dat iedere overdracht van
een soevereine bevoegdheid inhoudelijk gezien een wijziging van de
grondwet teweegbrengt, omdat deze gebaseerd is op de veronderstelling dat het overheidsgezag in Duitsland door Duitse organen wordt
uitgeoefend. Maar om geen twijfel te laten bestaan over de Duitse bereidheid om internationaal te integreren, zag de Parlamentarische
Rat, die de Duitse grondwet opstelde en uitvaardigde, ervan af om
voor zulke overdrachten de gekwalificeerde meerderheden te eisen
die voor een grondwetswijziging nodig zijn.19 Daarmee breekt dus artikel 23 lid 1, 3e zin, door die meerderheden wel te eisen voor in ieder
geval bepaalde wijzigingen van de EU verdragen.
Tijdens de parlementaire behandeling van artikel 23 stelde de
Duitse regering dat gekwalificeerde meerderheden alleen nodig zouden zijn voor verdragen die de grondslagen van de EU zouden wijzigen; verdragswijzigingen met een lager soortelijk gewicht zouden
door Bondsdag en Bondsraad met gewone meerderheden kunnen
worden aanvaard. Dat standpunt, waaraan de regering altijd heeft
vastgehouden en dat gebaseerd is op verschillende tekstuele en wetssystematische argumenten, wordt in verschillende varianten ook in
de literatuur verdedigd en is door de regering en de Bondsdag

18

BVerfGE 123, 267 (Lissabon), par. 312: Der Bezug eines Beschlusses nach Art. 48
Abs. 6 EUV-Lissabon zur Zuständigkeitsordnung der Europäischen Union zwingt
dazu, das vereinfachte Änderungsverfahren generell wie eine Übertragung von
Hoheitsrechten im Sinne des Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG zu behandeln.
19
Schmalenbach, a.w. noot 3, p. 34.
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ingenomen in de hier besproken zaak.20 Tijdens de parlementaire behandeling werd het door de Bondsraad en de al eerder genoemde Sonderausschuß en de Gemeinsame Verfassungskommission echter verworpen: iedere overdracht van soevereine bevoegdheden die zou uitstijgen boven de in de EU verdragen neergelegde machtigingen zou
gekwalificeerde meerderheden vergen.21
Tegelijkertijd aanvaardden de drie genoemde gremia dat dat voor
vergleichbare Regelungen anders zou kunnen zijn. Dat begrip werd,
zoals gezegd, ingevoegd in de 3e zin van artikel 23 lid 1 met het oog
op de vereenvoudigde verdragswijzigingsprocedures in het Verdrag
van Maastricht, dat wil zeggen de bepalingen die het mogelijk maakten het Verdrag te wijzigen op grond van een unaniem en door de
lidstaten overeenkomstig hun grondwettelijke bepalingen goedgekeurd besluit van de Raad. Zulke vereenvoudigde verdragswijzigingen zouden alleen gekwalificeerde meerderheden vergen als zij inbreuk zouden maken op specifieke grondwetsbepalingen; in alle andere gevallen zou hun goedkeuring al min of meer besloten liggen in
het met twee-derde meerderheden goedgekeurde Verdrag zelf en zouden gewone meerderheden volstaan.22
Het Bundesverfassungsgericht beroept zich in de hier besproken
uitspraak op de geschetste parlementaire geschiedenis om vast te stellen dat de grondwetamenderende wetgever in beginsel wilde dat iedere boven de verdragen uitstijgende toekenning van soevereine bevoegdheden aan de EU met twee-derde meerderheden moet worden
goedgekeurd.23 Daaraan voegt het toe dat zulke overdrachten ook regelmäßig inhoudelijke wijzigingen van de Duitse grondwet mogelijk
maken omdat de uitoefening van de overgedragen bevoegdheden
niet gebonden is aan Duitse grondrechten en hun verdere ontwikkeling onvoorspelbaar is. Van zo’n materiële grondwetswijziging is met
20

M. Wendel, Permeabilität im europäischen Verfassungsrecht (Mohr Siebeck 2011),
p. 241-245; Maunz/Dürig/Scholz, 92. EL August 2020, GG Art. 23 Rn. 117-121;
Heintschel von Heinegg/Frau, in: Epping/Hillgruber, BeckOK Grundgesetz, Rn.
37; BVerfG 13 februari 2020, a.w. noot 2, par. 58, 64.
21
Schmalenbach, a.w. noot 3, p. 87-94.
22
Schmalenbach, a.w. noot 3, p. 95-97.
23
BVerfG 13 februari 2020, a.w. noot 2, par. 127-129.
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name sprake als verdragen of besluiten de EU of vergelijkbare organisaties een exclusieve of gedeelde bevoegdheid geven, als zij inbreuken mogelijk maken op de wetgevende bevoegdheden van de deelstaten of op de bestuurlijke en rechterlijke bevoegdheden van de Bond
en de deelstaten, en als zij verandering brengen in de grondwettelijke
voorschriften betreffende gemeentelijk zelfbestuur, de Bundesbank
of de structuur van de rechterlijke macht.24
Het hof kon vervolgens met een simpele subsumptie-exercitie vaststellen dat de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht een besluit is als bedoeld in artikel 23 lid 1, 3e zin. Dat verdrag
wijzigt niet alleen artikel 262 VWEU omdat het de daarin bedoelde
bevoegdheden toekent aan een andere rechter dan het Hof van Justitie, en het draagt niet alleen ‘echte’ Hoheitsrechte over, maar het wijzigt ook de Duitse grondwet inhoudelijk, onder meer haar artikel 92,
door bevoegdheden van Duitse rechtbanken over te dragen aan een
internationale rechter die de voorrang van het EU-recht moet respecteren en die bevoegd is om nationaal recht te interpreteren en toe te
passen, en die aldus onderdeel wordt van de 'binnenlandse rechterlijke macht’ (innerstaatlichen Gerichtsbarkeit). 25 De Overeenkomst
moest daarom met gekwalificeerde meerderheden zijn goedgekeurd.
In de Bondsdag hadden evenwel slechts 35 (volgens een andere bron
38) leden gestemd, weliswaar allemaal vóór, maar bij lange niet voldoende voor een twee-derde meerderheid van zijn leden. De goedkeuringswet werd daarom nietig verklaard. Ondertussen is een
nieuwe goedkeuringswet ook in de Bondsdag met twee-derde meerderheid aanvaard.26
De uitzondering
Men kan zich afvragen of de overwegingen die het hof zowel in abstracto als in concreto wijdt aan de materiële grondwetswijzigingen die
24

BVerfG 13 februari 2020, a.w. noot 2, par. 130-131.
BVerfG 13 februari 2020, a.w. noot 2, par. 153-161.
26
Maar de Overeenkomst is door Duitsland nog steeds niet geratificeerd, omdat er
een nieuw Verfassungsbeschwerde tegen is ingediend, nu op inhoudelijke gronden.
25
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de toekenning van soevereine bevoegdheden aan de EU en aanverwante organisaties regelmäßig te weeg brengen,27 niet ten overvloede
zijn: als iedere ‘nieuwe’ bevoegdheidsoverdracht gekwalificeerde
meerderheden vereist, lijkt de vraag of daarmee de grondwet materieel wordt gewijzigd immers hooguit nog theoretisch, maar niet meer
praktisch relevant. Maar misschien speelt die voorwaarde nog een rol
bij de toepassing van de uitzondering op de regel dat bevoegdheidsoverdrachten gekwalificeerde meerderheden vereisen, waar we tot
slot van de paragraaf nog even bij stil staan.
In het bijzonder, aldus het hof, kunnen bevoegdheden met gewone meerderheden worden overgedragen als zij ‘voldoende afgebakend’ (hinreichend bestimmt angelegt) zijn én al eerder zijn overgedragen met twee-derde meerderheden.28 Veel ruimte voor uitzonderingen op de hoofdregel lijkt er daarmee niet te zijn. Anders dan ik eerder dacht,29 betekent dit waarschijnlijk ook dat het ESM-verdrag, zoals overigens ook geschied is, met twee-derde meerderheden moest
worden goedgekeurd. Daarvoor kunnen verschillende argumenten
worden aangevoerd. Allereerst kan het ESM-verdrag niet onder de
uitzonderingen vallen, omdat het niet eerder met twee-derde meerderheid is aanvaard. Bovendien eist artikel 23 lid 1, 3e zin naar de letter genomen niet dat een besluit dat onder zijn werking valt Hoheitsrechte overdraagt. Daarvoor is het voldoende dat het de EUVerdragen wijzigt, hetgeen dat verdrag doet volgens het Duitse hof
(maar niet volgens het Hof van Justitie). Verder is het onwaarschijnlijk dat een verdrag dat volgens het Bundesverfassungsgericht de Verdragen ingrijpend wijzigt en dat grote gevolgen kan hebben voor de
Duitse begroting met gewone meerderheden zou kunnen worden
goedgekeurd, terwijl de in ieder geval relatief veel minder ingrijpende

27

Ze komen overigens ook al voor in jurisprudentie over artikel 24 lid 1 GG,
BVerfGE 58, 1 (Eurocontrol I), par. 105.
28
BVerfG 13 februari 2020, a.w. noot 2, par. 129.
29
J.H. Reestman, ‘National Constitutional Obstacles to Differentiated Integration’,
Robert Schuman Centre for Advanced Studies Research Paper No. RSCAS 2021/06
(February 2021), p. 19; available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3798391 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3798391.
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Overeenkomst betreffende het eenvormig octrooigerecht gekwalificeerde meerderheden vergt. Maar goed, het kán natuurlijk wel.30
Hoe verhoudt deze uitzondering zich tot het tijdens de parlementaire behandeling van artikel 23 ingenomen standpunt dat vereenvoudigde verdragswijzigingen met gewone meerderheden zouden
kunnen worden goedgekeurd als zij niet aan specifieke grondwettelijke bepalingen zouden raken? Het eerste deel van het antwoord op
die vraag gaf het hof al in zijn uitspraak over het Verdrag van Lissabon,
waarnaar het in deze context overigens niet verwijst: zulke vereenvoudigde verdragswijzigingen vereisen in Duitsland altijd een wet in de
zin van artikel 23 lid 1 GG, maar niet altijd gekwalificeerde meerderheden. 31 Kortom, een vereenvoudigde verdragswijziging kan onder
omstandigheden worden beschouwd als reeds eerder goedgekeurd
met twee-derde meerderheden. Tot zover is het hof dus consequent
in zijn wetshistorische benadering. Hoe verhoudt de voorwaarde dat
een overdracht voldoende begrensd moet zijn zich tot de betrokkenheid van een specifieke grondwettelijke bepaling? Het enige wat ik
daarover met zekerheid kan zeggen is dat om te bepalen of een specifieke grondwettelijke bepaling in het geding is, de overdracht een zekere begrensdheid dient te hebben. Ik ga er verder maar niet over speculeren. Eén opmerking evenwel nog: het lijkt mij wel zeker dat als de
lidstaten ooit mochten besluiten de bevoegdheden van het eengemaakt octrooigerecht alsnog toe te kennen aan het Hof van Justitie
ex artikel 262 VWEU, het betreffende Raadsbesluit met gewone
meerderheden kan worden goedgekeurd. In dat geval is de overdracht
immers zowel precies afgebakend als reeds eerder goedgekeurd met
twee-derde meerderheden.

30

Zoals in Nederland verdragen die zeer diep ingrijpen in de Nederlandse
constitutionele structuur met gewone meerderheden kunnen worden goedgekeurd,
terwijl relatief weinig ingrijpende verdragen twee-derde meerderheden vergen.
Leonard weet er alles van, zie L.F.M. Besselink e.a., De Nederlandse Grondwet en de
Europese Unie (Europa Law Publishing 2002).
31
BVerfGE 123, 267 (Lissabon), par. 312-314. Ik laat hier de passerelles buiten
beschouwing.
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Een obstakel voor verdere integratie?
Formelle Übertragungskontrolle en actio popularis
Volgens artikel 90 lid 1 Bundesverfassungsgerichtgesetz kan eenieder
die meent dat het openbaar gezag zijn grondrechten of enkele andere
in het artikel genoemde subjectieve rechten schendt, zich met een
constitutionele klacht tot het Duitse hof wenden. Tot die rechten behoort artikel 38 GG, dat iedere meerderjarige Duitser het recht geeft
aan de verkiezingen voor de Bondsdag deel te nemen. Met dat kiesrecht kan hij het staatsgezag legitimeren en tegelijkertijd de uitoefening ervan beïnvloeden.32 In combinatie met de in artikel 20 besloten
liggende beginselen van democratie en volkssoevereiniteit, die deel
uitmaken van de door artikel 79 lid 3 beschermde onaantastbare kern
van de Duitse grondwet, heeft het Duitse hof uit artikel 38 in eerste
instantie twee subjectieve rechten van Duitse kiezers afgeleid, die het
beschermt met behulp van twee toetsen. Het eerste betreft het recht
op een Bondsdag met taken en bevoegdheden van substantieel politiek gewicht – onder meer ter waarborging daarvan dient de (constitutionele) identiteitstoets. Het tweede recht is het recht om niet onderworpen te worden aan publiek gezag dat de Duitse kiezer niet
heeft kunnen legitimeren – daartegen beschermt de ultra vires toets.
Die toets beschermt Duitse burgers tegen besluiten van de EU die
naar het oordeel van het Bundesverfassungsgericht niet zijn terug te
voeren op door Duitsland overgedragen bevoegdheden.33
Daar voegt het Duitse hof nu een derde subjectief recht aan toe:
het recht dat overdrachten van soevereine bevoegdheden aan de EU
en aanverwante organisaties plaatsvinden volgens de procedurevoorschriften van artikel 23 lid 1 GG. Dat recht wordt beschermd met
behulp van de formelle Übertragungskontrolle, die het Duitse hof
preventief, nog voordat de goedkeuringswet door de Bondspresident
wordt uitgevaardigd, uitvoert op verzoek van iedere Duitser die op
32

BVerfGE 89, 155 (Maastricht), par. 61.
BVerfGE 123, 267 (Lissabon), par. 240; BVerfG 13 februari 2020, a.w. noot 2, par.
96.
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het eerste gezicht aannemelijk maakt dat de procedurevoorschriften
zijn miskend.34 Áls in strijd met de procedurevoorschriften bevoegdheden worden overgedragen, ontbreekt de door de grondwetamenderende wetgever gewenste versterkte democratische legitimatie
daarvan en zijn door Duitsland feitelijk geen bevoegdheden overgedragen, aldus het hof. Besluiten van de betreffende internationale instellingen zijn naar Duits recht daarom ultra vires.
Om te onderbouwen dat door de schending van deze procedurevoorschriften de harde kern van democratie en volkssoevereiniteit
wordt geraakt, wijst het hof erop dat bevoegdheidsoverdrachten aan
internationale organisaties in de regel niet omkeerbaar zijn. Dat geldt
in het bijzonder voor bevoegdheidsoverdrachten aan de EU, gezien
het beginsel van de gemeenschapstrouw (artikel 4 lid 3 VEU).
Daarom wordt door bevoegdheidsoverdrachten aan de EU en aanverwante organisaties het domein van de Duitse politiek en daarmee
dat van de Duitse wetgever structureel beperkt, en dus ook het kiesrecht van de Duitse kiezer. Dat is, aldus het hof, het grote verschil
met een besluit van de grondwetamenderende wetgever om een bepaalde kwestie in de grondwet te regelen – tegen zo’n besluit kan de
Duitse kiezer bij het hof niet opkomen. Door zo’n besluit wordt het
domein van de politiek weliswaar ook beperkt, maar die beperking
kan met twee-derde meerderheden worden teruggedraaid. Het kiesrecht, zo het hof, wordt er daarom niet of althans niet structureel
door aangetast.35
Abweichende Meinung
In hun Abweichende Meinung keren de rechters König, Langenfeld
en Maidowski zich tegen het nieuwe burgerrecht en de actio popularis. Die ontwikkeling zou in strijd zijn met eerdere jurisprudentie van
het hof en het wezen van de door artikel 38 in combinatie met artikel
20 en 79 lid 3 GG beschermde rechten miskennen. Bovendien zou
de formelle Übertragunsgkontrolle een ander karakter hebben dan de
34
35

BVerfG 13 februari 2020, a.w. noot 2, par. 100-103.
BVerfG 13 februari 2020, a.w. noot 2, par. 92-99.
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identiteits- en ultra vires toetsen. Die zijn respectievelijk gericht op
het beschermen van het Duitse politieke en parlementaire debat tegen de uitholling ervan door bevoegdheidsoverdrachten die in strijd
zijn met de Ewigkeitsklausel en bevoegdheidsusurpaties door EUinstellingen. Maar daar is in casu geen sprake van: de Bondsdag heeft
– wenn auch möglicherweise formell fehlerhaft – 36 bevoegdheden
overgedragen die hij mocht overdragen, uit vrije wil. In feite, aldus
het drietal, mengt het hof zich met de nieuwe toets in interne parlementaire aangelegenheden, en voert het, zij het op een beperkt terrein,
de allgemeine Rechtmäßigkeitskontrolle in die het altijd gezegd heeft
te willen vermijden.37
Die betutteling van het parlement heeft mogelijkerwijs ook grote
consequenties voor het EU-integratieproces, waaraan de grondwetamenderende wetgever Duitsland verplicht deel te nemen. Terwijl het ook mogelijk moet zijn met knappen Mehrheiten zu entscheiden, valt te verwachten, aldus het drietal, dat het parlement er voortaan voor alle zekerheid naar zal streven om bevoegdheidsoverdrachten aan de EU en aanverwante instellingen met twee-derde meerderheden aan te nemen. Dat gaat ten koste van het democratisch proces
in Bondsdag en Bondsraad, beperkt de noodzakelijke vrije politieke
beleidsruimte van het parlement in Europese zaken en bemoeilijkt de
verdere ontwikkeling van de EU, zo het deze niet verhindert.38 Door
anderen is daaraan toegevoegd dat het in het Duitse parlement steeds
moeilijker wordt om gekwalificeerde meerderheden te vinden voor
nieuwe integratiestappen.39
De positie van de drie rechters is moeilijk te duiden, temeer daar zij
zich, zo begrijp ik het, niet principieel verzetten tegen de ruime
36

BVerfG 13 februari 2020, a.w. noot 2, Abweichende Meinung, par. 13.
BVerfG 13 februari 2020, a.w. noot 2, Abweichende Meinung, par. 18.
38
BVerfG 13 februari 2020, a.w. noot 2, Abweichende Meinung, par. 20 en 21. Dat
is meer in het algemeen de centrale stelling in het proefschrift van een van Leonards
promovendi, Nik de Boer, Judging European Democracy: National Constitutional
Review and Its Democratic Legitimacy (2018).
39
F.C. Mayer, ‘The Ultra Vires Ruling: Deconstructing the German Federal
Constitutional Court’s PSPP decision of 5 May 2020’, 16(4) EuConst (2020), p. 733769 (767-768).
37
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interpretatie van artikel 23 lid 1 GG en ook niet tegen iedere formelle
Übertragunsgkontrolle als zodanig.40 Die zou ook volgens hen in bepaalde gevallen mogelijk moeten zijn, bijvoorbeeld in het kader van
een individuele klacht tegen een besluit van een internationale instelling waardoor de betrokkene individueel en direct in zijn grondrechten wordt geraakt (speziﬁsche Grundrechtsbetroffenheit).41 Zij erkennen bovendien dat de gevolgen van een ná de inwerkingtreding van
een verdrag geconstateerde formele ongrondwettigheid verstrekkend
kunnen zijn, omdat alle besluiten die de betreffende internationale
organisatie heeft genomen dan in Duitsland geen rechtskracht hebben. Men kan zich daarom afvragen of alleen al om redenen van nationale en internationale rechtszekerheid de mogelijkheid van een
structurele preventieve rechtmatigheidscontrole niet te prefereren
valt.
Dat het door het Bundesverfassungsgericht gecreëerde nieuwe burgerrecht en de preventieve procedurele grondwettigheidscontrole de
voortgang van het EU-integratieproces kunnen vertragen, lijdt geen
twijfel: het duurde bijna drie jaar voor het hof besliste over de Overeenkomst betreffende het eenvormig octrooigerecht. Maar het standpunt van het drietal dat zij die voortgang bemoeilijken omdat het parlement voortaan voor de zekerheid maar alle bevoegdheidsoverdrachten met twee-derde meerderheden gaat goedkeuren, ook als dat niet
noodzakelijk is, kan niet overtuigen. In de opvatting van het hof kunnen bevoegdheidsoverdrachten immers slechts bij hoge uitzondering
met gewone meerderheden worden goedgekeurd. Dat impliceert dat
zelfs áls het parlement voortaan alle bevoegdheidsoverdrachten met
gekwalificeerde meerderheden goedkeurt, het aantal besluiten dat
het met gewone meerderheden had kunnen goedkeuren in ieder geval kwantitatief gering en misschien wel verwaarloosbaar is. Dat zou
anders zijn als het hof meer ruimte zou laten voor overdrachten met

40

BVerfG 13 februari 2020, a.w. noot 2, Abweichende Meinung, par. 21.
Ibidem, par. 3, 7, 18. Zie voor de verschillende procedures bij het
Bundesverfassungsgericht, P.P.T. Bovend’Eert & M.C. Burkens, ‘The Federal
Republic of Germany’, in Leonard Besselink e.a. (red.), Constitutional Law of the EU
Member States (Kluwer 2014), p. 692-693.
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gewone meerderheden en het hof het in eerste instantie aan het parlement zou overlaten om van geval tot geval en op grond van het gewicht van de over te dragen bevoegdheid te beslissen welke meerderheden daarvoor vereist zijn.42 Ik vermoed dat voor het drietal primair
hier de pijn zit, dat het, met andere woorden, net als de Duitse regering, toen en nu; net als de huidige Bondsdag; en net als een deel van
de literatuur, een ruime opvatting voorstaat van de reikwijdte van artikel 23 lid 1, 2e zin: het zou rechtens vaker mogelijk moeten zijn met
knappen Mehrheiten zu entscheiden.
Tot slot
Er valt altijd wat te kiezen, in dit geval tussen een wetshistorischteleologische en een grammaticaal-systematische interpretatie van artikel 23 lid 1 GG. Het Bundesverfassungsgericht opteert voor de eerst
genoemde benadering en brengt daarom overdrachten van
soevereine bevoegdheden aan formeel buiten de EU staande maar
daarmee nauw verbonden internationale organisaties onder de reikwijdte van het artikellid. Om dezelfde reden vat het de mogelijkheden
voor de Bondsdag en Bondsraad om met gewone meerderheden bevoegdheden over te dragen zeer beperkt op. Daarvoor is vereist dat de
overdracht reeds eerder door hen is goedgekeurd met gekwalificeerde
meerderheden en voldoende afgebakend is. Daarbij creëert het hof
een nieuw burgerrecht en een nieuwe toets gericht op naleving van
de in artikel 23 lid 1 neergelegde procedurevoorschriften. Aldus is
een nieuwe verdedigingslinie rond de Duitse grondwet opgetrokken.
De Duitse regering en een deel van de literatuur verdedigen een
grammaticaal-wetssystematische interpretatie van artikel 23 lid 1 GG,
waarin meer ruimte is voor overdrachten met gewone meerderheden.
Daarbij sluiten de dissenters aan. Volgens hen beknot het hof met zijn
interpretaties en creaties de vrije democratische beslissingsbevoegdheid van het parlement en voert het op een beperkt terrein een algemene rechtmatigheidscontrole in. Hun pijlen lijken zich primair te
richten op de opvatting van het hof dat in beginsel iedere nieuwe
42

Wendel, a.w. noot 20, p. 244.
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toekenning van bevoegdheden aan de EU of haar satelliet-instellingen twee-derde meerderheden vergt. De kans dat het EU- integratieproces door de aldus vereiste hoge democratische legitimatie gaat haperen wordt er navenant mee vergroot.
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From the EU Single Market to the UK Internal Market:
Practice Doesn’t Always Make Perfect …
MICHAEL DOUGAN
University of Liverpool

I

t would be so pleasant, to honour my good colleague
and friend, Leonard, by writing a little discourse on the pleasures
of playing together Mozart’s great Divertimento in E♭ K563, the
challenges of those awkward double stops in that arrangement of
Bach’s magnificent Goldberg Variations, or our regular bemusement
in working out whether a hemidemisemiquaver is a thirty-second or
a sixty-fourth note. But sadly, I suspect such a discourse might not
weave very fluidly into the texture of this learned collection. So I will
instead pay tribute to Leonard with a paper that hopefully combines
some of his long-standing academic as well as personal interests: in
the fundamentals of European Union law, in the diversity of national
constitutional experiences, and in the sad fate of the UK as it drifts
down into the lonely depths of Brexit.
To be more precise: this contribution examines the United Kingdom Internal Market Act 2020 (UKIMA 2020). In some respects,
this important legislative initiative has already received its fair share
of international attention – thanks largely to the Johnson Government’s aborted plans consciously and deliberately to breach its own
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legally binding obligations, under the EU-UK Withdrawal Agreement, designed to avoid a hard border across the island of Ireland.1
However, the primary focus of the UKIMA 2020 in fact lies elsewhere: introducing a new body of rules to govern the general system
of internal trade relations between the constituent territories of the
UK as from expiry of the Brexit transition period on 1 January 2021.
On the one hand, some form of internal trade framework is certainly
needed: the devolution settlements introduced across the UK in the
late 1990s mean that – once the unifying framework of EU trade law
is removed – the British market is capable of fragmenting through
the creation of internal trade barriers and distortions of competition.
On the other hand, the robust market access principles contained in
the UKIMA have potentially fundamental repercussions, certainly
for the constitutional context of devolution, and most likely for its
practical operation as well.
In Section 1, we recall some of the key questions and challenges
that face the architects of any internal market. In Section 2, we highlight the main lessons that the UK should really have learned about
internal market building after 45 years as a leading member of the
Union. Section 3 then identifies the particular empirical and constitutional characteristics of the UK that one would expect should influence the design and operation of its own fledging internal market.
In Section 4, we summarise the key provisions of the UKIMA 2020
before proceeding, in Section 5, to query how far the UK’s core characteristics are indeed well reflected in the final terms of the legislation.
Our conclusion can be brief, since the answer is: not very well.
1. Some Key Questions and Challenges
for Any Internal Market
Any project of market integration between two or more territories,
each with their own regulatory jurisdiction and the capacity to enact

1

See further, e.g. Editorial Comments, ‘Sour Lessons from the Union’s First
Encounters with the UK as a ‘Free and Sovereign Country’’, 58(1) CMLRev (2021)
p. 1-12.
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different rules, will be shaped by certain fundamental decisions
about the scope and structure of their cross-border economic cooperation.
To begin with, the parties need to decide on their level or depth of
ambition. After all, different theories of cross-border trade offer very
different views about how far regulatory differences should even be
regarded as a problem. 2 Will barriers to trade be defined only narrowly (no tariffs, border controls or overt protectionism); or more
expansively – covering also regulatory obstacles arising from the mere
existence of variations in how different territories regulate the sale of
goods or provision of services? Will variable regulatory compliance
costs be considered an artificial distortion of competition that needs
to be eliminated; or a stimulant to healthy rivalry between jurisdictions, spurring them to attract investment through innovation; or rather an invitation to social dumping and the trigger for a regulatory
race to the bottom?
Those questions are far from simply logical or self-executing, but
rather laden with underpinning assumptions and subjective preferences. For their part, lawyers offer policymakers a ‘toolkit’ of trade
principles that can be employed in order to translate the necessary
policy choices into a more concrete regulatory reality. In particular,
the legal architects of any internal market can call upon several key
techniques of market management: towards one extreme, the centralised harmonisation of regulatory standards; towards the other extreme, a mere prohibition of discrimination (direct and indirect); but
perhaps most significant of all, the principle of mutual recognition.3
2

From a vast literature, consider, e.g. S. Deakin and F. Wilkinson, ‘Rights vs.
Efficiency? The Economic Case for Transnational Labour Standards’, 23(4) ILJ
(1994) p. 289-310; A. Ogus, ‘Competition Between National Legal Systems: A
Contribution of Economic Analysis to Comparative Law,’ 48(2) ICLQ (1999)
p. 405-418; D. Esty & D. Geradin (eds), Regulatory Competition and Economic
Integration: Comparative Perspectives (Oxford University Press 2001).
3
Again from a vast literature, see further, e.g. K. Armstrong, ‘Mutual Recognition’
in C. Barnard and J. Scott (eds), The Legal Foundations of the Single Market:
Unpacking the Premises (Hart Publishing 2002); F. Kostoris Padoa Schioppa (ed.),
The Principle of Mutual Recognition in the European Integration Process (Palgrave
Macmillan 2005).
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Mutual recognition solves the problem of barriers to trade in a
straightforward way: differences in national law are left in place, but
cannot be used as an excuse to hinder the free sale of goods and provision of services. However, mutual recognition obviously preserves
any distortions of competition that might arise from differential
compliance costs – thereby facilitating regulatory competition and,
in many eyes, increasing the risk of social dumping. Moreover, mutual recognition places significant limits on the ability of any given
territory to set and enforce its own distinctive social policy choices in
a truly effective and systematic manner – even for and within its own
jurisdiction. For those reasons, a trade system that relies on extensive
commitments to mutual recognition is also likely to incorporate safeguards, for example, allowing a host territory still to enforce its higher
regulatory standards against incoming goods and services, for the
sake of protecting important public interest goals.
In reality, of course, no internal market is going to be built simply
upon one single definition, say, of a barrier to trade; or by using just
one method of market management, like harmonisation. Instead, we
have to experiment with how tools such as harmonisation, non-discrimination and mutual recognition can be combined together,
adapted and qualified, so as to construct a workable system that manages to reconcile the potentially competing interests at stake. And
also ask a series of other important questions. For example: which
‘flanking policies’ will be required to ensure that greater economic
integration is based on competition which is both free and fair: rules
on competition and state subsidies, minimum social and environmental standards etc? Or again: which institutions, structures and
processes are needed to operationalise the entire system in practice:
who makes key decisions about when and how to harmonise; who
determines when the public interest in high standards of regulatory
protection outweighs the public interest in greater competition and
consumer choice; who has the ultimate power to settle disputes
about the basic ‘rules of the game’? Indeed, the answers to such questions about flanking policies and governance frameworks will invariably have a decisive bearing, back upon the very scope and depth of
trade ambition that underpins their internal market.
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In exploring those challenges and hammering out workable solutions, trade lawyers have learned several important general lessons.
First, every internal market is a product of its own unique circumstances and conditions – which will affect the many choices to be
made and the complex balances to be struck: what works for the US
will not necessarily succeed in Europe, and vice versa.4 Secondly, even
within any given internal market: the precise choices we make will
inevitably vary from sector to sector; and the balance struck or compromises reached will change and evolve over time. Internal markets
are not end-states or final destinations: they are ongoing frameworks
and processes for managing economic relations between their constituent territories. Thirdly, what all internal markets do generally
have in common is the need for mutual trust between their constituent territories. A system, for example, that offers its participants an
effective voice, through relatively independent and impartial institutions and processes, will surely prove more satisfactory and durable
than one which instead treats certain territories as more inherently
important or privileged than others.5
2. Lessons from the EU Experience of Building and
Maintaining the Single Market
All of those policy challenges, legal solutions and common lessons
are well illustrated by considering the Union’s own long experience
of market integration. In the EU context, we tend to distinguish between two basic situations: what happens in the absence of any centralised harmonisation, when market regulation is left to each Member State in the exercise of its sovereign competence; and then what
4

Consider, e.g. M. Egan, Single Markets: Integration in Europe and the United States
(Oxford University Press 2014). There is also an extensive literature comparing the
EU experience with other regional systems of economic integration, e.g. Mercosur
and ASEAN.
5
Consider, e.g. P. Cramér, ‘Reflections on the Roles of Mutual Trust in EU Law’, in
M. Dougan and S. Currie (eds), 50 Years of the European Treaties: Looking Back and
Thinking Forward (Hart Publishing 2009); M. Möstl, ‘Preconditions and limits in
mutual recognition’, 47(2) CMLRev (2010) p. 405-436.
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happens after the Union has decided to adopt common standards, to
be applied across the Member States.
In the absence of central harmonisation, Union law operates on the
basis of the approach first laid down by the CJEU in the Cassis de
Dijon case – perhaps the most famous judicial decision ever delivered
in the field of cross-border trade and internal market management.6
According to Cassis de Dijon: each Member State is free to regulate
its own market as it sees fit – but subject to a presumption of mutual
recognition, so that goods lawfully made and services lawfully provided in one Member State can be lawfully sold and provided in every
other Member State as well. However, that presumption of mutual
recognition is not absolute: it can be rebutted by the host state on a
wide range of public interest grounds – not just public health or security, but also, for example, environmental, labour or consumer
protection – any one of which might justify the host state insisting
that imported goods or services still need to meet its particular regulatory standards.
But there is, of course, also a power of central harmonisation at the
Union level – capable of displacing or superseding the default rules
on free movement provided for under Cassis de Dijon. However, in
many sectors, Union-level harmonisation tends to be relatively ad
hoc in nature – intervening to tackle specific problems or challenges,
with no ambition to create a more comprehensive regulatory code.
Moreover, Union-level harmonisation is often relatively limited in
scope – defining only those common standards needed to protect the
essential public interest requirements at stake in any given field, but
otherwise leaving all remaining (non-essential) regulatory choices to
the individual Member States. Nevertheless, the very fact that such
limited harmonisation has been achieved, is still capable of justifying
a much stronger obligation of mutual recognition: the grounds for
limiting cross-border trade now tend to be more narrowly and

6

C-120/78, Rewe-Zentral v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein,
ECLI:EU:C:1979:42.
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strictly defined, for example, to deal with unforeseen events or public
safety emergencies.7
In addition, the Union places great emphasis on the effective pursuit of various ‘flanking policies’ (as they would be seen from a trade
perspective) – designed to ensure that the competitive forces generated within the internal market are both properly free and suitably
fair: the rules on competition law and state aid, as well as minimum
standards of social and environmental protection. By those combined means, the Union removes many barriers to trade (but not all);
eliminates certain distortions of competition (but not every one of
them); and controls the conditions for regulatory competition between states (though without excluding it entirely). And as we said
before: the precise balance struck naturally varies across sectors and
changes across time.8
Just as importantly: the Union’s particular approach to internal
market building has not evolved in the abstract; it is shaped by the
co-evolution of a unique institutional structure – one that seeks to
facilitate and service the operation of its internal market.9 We have a
central Union legislature, designed to ensure a balanced representation of interests – which, in the case of the Member States acting together in the Council, is influenced but not entirely determined by
7

Particularly under the ‘new approach to harmonisation’ inaugurated by the
Commission’s White Paper on Completing the Internal Market, COM (1985) 310
Final. See further, e.g. C.D. Ehlermann, ‘The Internal Market Following the Single
European Act’, 24(3) CMLRev (1987) p. 361-409; J. Pelkmans, ‘The New
Approach to Technical Harmonisation and Standardisation’, 25(3) JCMS (1987)
p. 249-269.
8
See further, e.g. A. McGee & S. Weatherill, ‘The Evolution of the Single Market:
Harmonisation or Liberalisation’, 53(5) MLR (1990) p. 578-596; N. Reich,
‘Competition Between Legal Orders: A New Paradigm of EC Law?’, 29(5) CMLRev
(1992) p. 861-896; R. Van den Bergh, ‘The Subsidiarity Principle in European
Community Law: Some Insights From Law and Economics’, 1(4) MJ (1994) p. 337366; J. Smits, ‘A European Private Law as a Mixed Legal System: Towards a Ius
Commune through the Free Movement of Legal Rules’, 5(4) MJ (1998) p. 328-340.
9
And of course, it is this constitutional and institutional dimension to European law
that has provided the focus of Leonard’s research and to which he has made such
important contributions, e.g. L.F.M. Besselink, A Composite European Constitution
(Europa Law Publishing 2007).
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population size. Moreover, thanks to the principle of conferral, the
Union’s powers of central harmonisation are exhaustively listed and
their exercise has to be justified on objective grounds; while in any
case, Union legislation must comply with various principles designed
to protect the interests of its constituent territories (such as subsidiarity).10
Furthermore, the Single Market is dependent upon complex administrative structures – generally centred around the European
Commission, but largely comprising networks of national civil servants – which together monitor and enforce the system: exchanging
information, coordinating responses, allocating jurisdiction, deciding on market authorisations, penalising infractions etc. And there
are equally complex judicial structures – dependent on the central
authority of the Court of Justice, but again based primarily on the
work of the national courts across each Member State – that interpret and apply the Single Market rules. Indeed: perhaps the most
striking institutional aspect of the Union system is the enormous importance placed on the need for genuinely independent and impartial systems of administrative and judicial supervision, dispute settlement and enforcement – crucial for generating and sustaining the
sense of mutual trust upon which the operation and durability of the
entire edifice depends. Conversely, this careful system of checks and
balances means that the Member States feel relatively comfortable
about the idea that the main Single Market rules enjoy direct legal
enforceability before the courts at the behest of natural and legal persons.11
3. Framing the UK Debate About the
Post-Brexit ‘Internal Market’
Of course: just because something works well for the EU, does not
mean that it will work for anyone or anywhere else. In this section,
10

See further, e.g. N. Nic Shuibhne (ed.), Regulating the Internal Market (Edward
Elgar Publishing 2006).
11
I.e. through principles such as direct effect, disapplication and the award of
Francovich damages.
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we will consider some of the key contextual factors that are directly
relevant to the UK debate about its own fledgling internal market.12
The regulation of internal UK trade was not considered a significant issue or problem until the decision to leave the European Union.
After all, when the UK first joined the European Economic Communities in 1973, there was no system of devolution allowing Scotland or Wales to engage in their own distinctive legislative activities.
And when devolution did occur in the late 1990s, the application of
common EU rules helped to structure not only the UK’s trade relations with other Member States but also the internal operation of the
UK market itself.13 Whatever problems did arise, concerning differential regulatory treatment across England, Scotland and Wales, were
regarded as sufficiently marginal and/or exceptional as to be considered perfectly tolerable.14
However, withdrawal from the EU has made it important to decide
how far regulatory differences across the constituent territories of the
UK will impact upon internal trade in goods and services. True: the
precise scale of this problem remains unclear – not least given the
novelty, complexity and uncertainty of the situation now facing the
UK. But there is good reason to believe that the issue of intra-UK
regulatory divergence, and the consequent need for internal market
management, will indeed become a significant practical matter. After
all, the UK Government has itself repeatedly promised that Brexit
will lead to a significant expansion in devolved competences.15

12

Note that we will concentrate on the position of England, Scotland and Wales –
the situation of Northern Ireland being distinguished and considerably complicated,
in particular, by the Protocol on Ireland / Northern Ireland contained in the EU-UK
Withdrawal Agreement [2019] OJ C 384 I.
13
Devolution was introduced under the Labour Government led by Tony Blair, in
particular, through the Scotland Act 1998 and the Government of Wales Act 1998.
14
One of the most high profile examples being the charging of differential university
tuition fees to Scottish residents and EU students (on the one hand) as compared to
other UK residents and international students (on the other hand).
15
E.g. HMG, The United Kingdom’s exit from and new partnership with the
European Union (Cm 9417 of 2 February 2017); HMG, White Paper on the UK
Internal Market (CP 278 of 16 July 2020).
151

❧ LIBER AMICORUM BESSELINK
So what primary factors does the UK need to take into account,
when thinking about the design of its own internal market? In that
regard, there is one fundamental and indeed overriding fact that the
UKIM has to confront – and which makes the challenges facing the
British completely unique when compared, say, to the EU or the US,
Canada or Australia. We can conveniently refer to that fundamental
fact as ‘the English Problem’: this is an internal market made up of a
relatively small number of territories, where just one of those territories alone accounts for over 4/5 of the total population and economy.16 Within the UK economy: the productive capacities of Scotland and Wales, as regards the manufacture of goods and supply of
services, are extremely limited as compared to those of England; indeed, for the supply of many different types of goods, Scotland and
Wales are largely or even entirely dependent upon England to supply
their own markets, businesses and consumers.
Moreover, thanks to the traditional constitutional principle of
(Westminster) parliamentary sovereignty, the UK is an internal market where that same empirically dominant territory also exercises
overwhelming control over the central institutions of the state as a
whole. England as such has no separate or distinct institutions for
itself, while English political representatives enjoy the ability to use
the UK state’s shared institutions to overrule or override the competences and choices of its smaller neighbours. 17 That is particularly
true in light of the judgment of the UK Supreme Court in Miller:
the so-called ‘Sewell Convention’, which requires the consent of the
devolved administrations to any UK-wide legislation capable of impinging upon devolved matters, is merely a political practice that is
not to be treated as legally enforceable via the courts.18
Against that background, it is obvious that principles which might
work well in an internal market such as that of the Union, will simply
not operate in the same manner in the peculiar context of the UK.
16

England makes up almost 85% of the total UK population; Scotland around 8%;
Wales slightly less than 5%; Northern Ireland just under 3%.
17
Notwithstanding minor reforms such as ‘English votes for English laws’
procedures in the House of Commons.
18
Miller [2017] UKSC 5.
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For example, imagine that the UK were to introduce a strong system
of mutual recognition: whatever the competences of the devolved institutions on paper, the ability of English goods and services freely to
access the markets in Scotland or Wales would, in practice, make it
much more difficult for the devolved institutions to adopt or enforce
different or higher regulatory standards of their own. Such standards
will effectively disadvantage domestic producers and suppliers; while
the potential scale of English imports would, in many circumstances,
simply negate any prospect of Scotland or Wales delivering on their
desired public interest objectives.
For those reasons, any UKIM ‘toolkit’ should ideally incorporate
proper and effective safeguards for the devolved institutions – enabling them to adopt different social choices without the risk, not so
much that London might directly and formally overrule them at will,
say, by imposing centrally harmonised standards; as that the free market access of English goods or services into Scotland and Wales might
simply render autonomous devolved choices redundant in practice.
Otherwise, there is a serious risk that the UKIM will not merely reflect but positively reinforce and indeed magnify the empirical and
constitutional facts of English dominance within the UK.
Indeed: a strong system of mutual recognition, without any other
corrective to protect devolved competences, might in some situations
render the need for centralised harmonisation effectively redundant
and therefore reduce the incentive for the central government to engage in negotiation or seek consensus with the devolved administrations.
Among the many challenges that the outcome of the 2016 referendum has posed for devolution,19 is the question of how Brexit will
impact upon the scope and exercise of devolved competences.20 As
that wide-ranging question became wrapped up with initial deliberations about the more specific design of the UKIM, the authorities
19

See further, e.g. J. Hunt, ‘Devolution’ in M. Dougan (ed.), The UK After Brexit:
Legal and Policy Challenges (Intersentia 2017); A. Young, ‘The Constitutional
Implications of Brexit’, 23(4) European Public Law (2017) p. 757-786.
20
Not least under the system of ‘retained EU law’ provided for under the European
Union (Withdrawal) Act 2018.
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in London, Edinburgh, Cardiff and Belfast were engaged in discussions about the development of ‘common frameworks’ that might
serve both to stabilise the UK’s immediate post-Brexit regulatory environment, while also helping to manage future internal trade relations.21 Those discussions have not always progressed smoothly, but
they have certainly progressed. To cut across those sectoral negotiations, by introducing a horizontal principle to manage internal trade,
such as a strong obligation of mutual recognition, could undermine
the entire philosophy of the ‘common frameworks’ approach. After
all: why should London bother to try to negotiate, or even impose,
harmonised rules for the whole of the UK, when it can just adopt
rules to suit England and then let market forces take over – projecting
the effects of English rules into the territories of Scotland and Wales;
in fact, pressurising Edinburgh and Cardiff simply to follow the English rules themselves as well?
4. Core Provisions of the UKIMA 2020
Yet that is precisely the sort of internal market model that the UK
Government proposed under its UKIM Bill of September 2020,22
and which the Westminster Parliament ultimately endorsed in enacting the final UKIMA 2020.23 The UKIM will indeed be based on
strong principles of free market access, with only limited opportunities for the devolved institutions to enforce their own divergent laws
against English imports, reinforced by the ability of businesses and
individuals to go to the courts and have devolved legislation disapplied in practice. To illustrate those propositions, we will now summarise the core provisions of the UKIMA 2020 – focusing on the
rules concerning trade in goods, rather than those that address trade
in services or the mutual recognition of professional qualifications –

21

See further the official documentation and regular reports available via
gov.uk/government/collections/uk-common-frameworks.
22
Available at publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-01/0177/20177.pdf.
23
Available at legislation.gov.uk/ukpga/2020/27/pdfs/ukpga_20200027_en.pdf.
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though many of the same issues arise also in relation to those provisions.24
In the field of goods, the UKIMA 2020 creates a system of internal
UK trade based on two ‘market access principles’: mutual recognition (applicable to certain types of rules) and non-discrimination
(applicable by default to another category of rules).25
The Act lays down certain basic limits to the scope of those market
access principles: for example, they only apply to sales made in the
course of a business; though they do not apply to sales, even if made
in the course of a business, but only for the purpose of performing a
public function.26Moreover, both mutual recognition and non-discrimination are intended to be largely prospective in effect: subject
to certain conditions, they will not apply to existing rules. However,
the Act would kick in, if and when any existing provisions are
amended in a substantive way; and will in any case apply to all new
regulatory requirements introduced by the competent authorities.27
For new or substantively amended rules, the main market access
principle is mutual recognition. 28 The latter will apply to all rules
governing (what in EU law terms would be known as) product requirements: regulatory standards affecting issues such as ingredients,
composition, packaging and labelling. 29 Here, the Act offers only
very limited opportunities, say, for Scotland to insist upon applying
its own standards to English imports: mutual recognition can be denied only to deal with highly specific problems, such as the spread of
24

See Part 2 and Schedule 2 on services and Part 3 on professional qualifications /
regulation. Note that the Act also contains additional provisions, e.g. on trade
between Northern Ireland and Great Britain in accordance with the Protocol on
Ireland / Northern Ireland (see sections 10(7) and 11, Part 5 and section 55).
25
Section 1(1)-(2). Though this does not prevent traders from complying with all
relevant local rules: section 14.
26
Section 15 – with the concept of ‘public function’ presumably having a similar
meaning as it does, in English law, to delimit the scope of domestic administrative
law or the application of the Human Rights Act 1998. Also Schedule 1, e.g. para 11
on the exclusion of taxation powers.
27
Section 4 on mutual recognition; section 9 on non-discrimination.
28
Section 2.
29
Section 3.
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pests, diseases or unsafe foodstuffs; and even then, only under strictly
controlled conditions.30 There is no wider system of justifications or
derogations, even for general threats to public health; let alone issues
such as environmental, consumer or employment protection.
Besides the core principle of mutual recognition for product requirements, the Act also contains a principle of non-discrimination,
covering both direct and indirect discrimination.31 Non-discrimination will apply to a second and distinct body of new or substantively
amended rules, i.e. those governing (what in EU law terms would be
known as) selling arrangements – such as advertising regulations,
shop opening restrictions or licensing requirements.32 If there is direct discrimination against other UK goods, it can only be justified
on very specific grounds, such as dealing with a ‘public health emergency’ posing an ‘extraordinary threat’ to human health.33 If there is
indirect discrimination against other UK goods, then it can be justified if the measures can reasonably be considered a necessary means
to protect either life and health, or public safety and security.34
The final version of the UKIMA 2020 contains certain provisions,
added after publication of the original proposals, to clarify precisely
which rules should be subject to full mutual recognition, as opposed
to which rules should instead be governed only by non-discrimination. In particular: when the UKIM Bill was first published, it was
unclear how, for example, rules on the minimum pricing of goods
such as alcohol should be classified: were they closer to product requirements, governed by mutual recognition; or to selling arrangements, subject to non-discrimination? 35 The final UKIMA 2020

30

Schedule 1, especially paras 1 and 2.
Sections 5, 7 and 8. Though see Schedule 1, para 12 for a specific exclusion from
the definition of indirect discrimination under the Act.
32
Section 6.
33
Schedule 1, especially paras 1 and 5.
34
Section 8(1) and (6).
35
This issue has particular resonance in Scotland, since it is bound up with public
health efforts to combat excessive alcohol consumption. Readers will recall the
ruling, under EU free movement law, in C-333/14, Scottish Whisky Association,
ECLI:EU:C:2015:845.
31
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therefore creates a specific category called ‘manner of sale requirements’ – rules regulating the circumstances or manner in which
goods are sold (such as place or time of sale, sale by whom or to whom,
or the price and other terms of sale). Such manner of sale requirements will generally be governed by the principle of non-discrimination – unless they appear to be artificially designed simply to avoid
classification as a product requirement and thus full application of
the principle of mutual recognition.36
Having created this set of market access guarantees for goods, the
UK Government seems to envisage that the new rules will be enforced and applied on the ground, primarily through the work of existing regulators and other public authorities, acting under more detailed guidance from ministers in London.37 The UKIMA 2020 also
contains detailed provisions on the future role of the Competition
and Markets Authority (including a new Office for the Internal Market) in monitoring and reporting on the operation of the UKIM, as
well as providing advice on its implementation and development.38
However, there will also be an important role for the courts. In particular: although the Act states that the market access principles for
goods have no direct legal effect except as provided for under the legislation,39 the relevant provisions on mutual recognition and nondiscrimination make clear that any offending trade restrictions are in
fact to be treated as inapplicable to or unenforceable against protected traders.40
5. Critical Comments on the Nature and Design of the UKIM
In some respects, the UKIMA 2020 draws extensively upon the intellectual heritage of Union law. And yet the UKIM is also

36

Section 3(4)-(6).
Section 12.
38
Part 4 and Schedule 3.
39
Section 1(3).
40
E.g. section 2(3) on mutual recognition; section 5(3) on non-discrimination.
37

157

❧ LIBER AMICORUM BESSELINK
fundamentally different from the Single Market – both on paper and,
one can safely assume, in practice.41
On paper, i.e. taken simply on its own terms, the Act is based upon
a strong, if not radical, market dynamic: strict guarantees of market
access, capable of overriding or bypassing local regulatory choices,
subject to only very limited opportunities for exclusion or justification. Indeed: the UKIMA 2020 is effectively ‘Cassis de Dijon on steroids’: market integration is not just a presumption, but an almost absolute rule; there is barely any system of derogations allowing host
territories to defend their regulatory standards in the public interest.
Even in the best of circumstances, the UKIM rules are capable of
generating significant deregulatory pressures – making it much more
difficult for one territory to choose, justify and enforce stricter levels
of public regulation, in any situation where another territory follows
more lax standards. The Act also risks creating a powerful disincentive to engage in legal reform or innovation, in response to changing
economic challenges or social preferences – since not only brand new
regulatory initiatives, but also plans to amend existing rules in any
substantive way, would immediately become subject to the UKIM’s
market access principles.
Yet the inherent design problems are only likely to grow still further
when put into practice. After all: in the particular context of the UK,
the Act’s strong market access principles, plus their inherent deregulatory pressures and disincentives to reform or innovate, simply will
not operate in a neutral manner across the constituent territories.
Taming England’s relative size and power would challenge any internal market system. Instead, the Act’s regime would positively magnify England’s inherent advantages yet further and risk rendering the
exercise of many devolved powers redundant in practice. English
choices would be able to produce their full effects within Scotland
41

There are other more technical points on which the UKIM rules differ from those
already familiar under EU free movement law: e.g. the rather idiosyncratic definition
of indirect discrimination used in section 8 UKIMA 2020; e.g. the exclusion from
scrutiny under the Act of rules regulating or restricting the post-sale use of goods
(which under EU law would be analysed in accordance with the caselaw following C110/05, Commission v Italy, ECLI:EU:C:2009:66).
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and Wales, on a scale that could simply overwhelm the latter’s own
preferences. In effect: the UKIMA 2020 will subject the exercise of
various devolved competences to the operation of market forces – yet
in a market which is inherently, if not altogether dysfunctionally,
skewed in favour of one dominant territory.
Furthermore: unlike the EU system, there is no clear and conscious
attempt by the UK Government and Westminster Parliament to define the relationship between the general principles that will govern
cross-border commerce by default; and the role to be performed by
centralised harmonisation or other forms of politically negotiated solutions to potential trade problems. Indeed, the relationship between
market access principles under the Act, on the one hand, and a project like ‘common frameworks’, on the other hand, has been left deliberately ambiguous. The UKIMA 2020 simply confers upon the
central executive a power to amend the list of express exemptions
from the market access principles for goods as laid down in Schedule
1; and states that that power might be exercised, inter alia, to give
effect to a common framework agreement between the UK government and one or more devolved administrations about how matters
previously governed by EU law should be regulated after expiry of
the post-Brexit transition period. 42 But arguably, the Act is so extreme in its vision and design that it points towards an implicit answer to the question about harmonisation versus mutual recognition:
who needs ‘common frameworks’ at all, if market forces will do the
job themselves, based on the overwhelming extra-territorial effects of
whatever standards England choses to adopt?
And unlike the EU system: there are no guarantees that the UKIM
will operate according to certain minimum common standards in
fields such as the environment, consumers and employment protection. Indeed, it is clear from the UKIMA 2020 that any good marketed in England even in the total absence of any relevant public interest regulation, is still entitled to benefit from the principle of mutual
recognition when it comes to sale or supply in Scotland or Wales.
And again unlike the EU system: there is no attempt to combine the
42

Section 10.
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new UKIM principles with reforms to the UK’s overall governance
structures, for example, so as to create more independent and impartial fora for decision-making and dispute resolution between the constituent territories. Far from it: the UKIMA 2020 confers significant
powers upon the central executive to change the rules of the game
laid down in the Act itself and even without the consent of the devolved authorities.43 At the same time, the conferral of direct legal enforceability upon the core market access principles contained in the
Act would only serve to render its potential impacts and problems
even more potent in practice, as the courts would be called upon to
disapply devolved rules that fall foul of the Act’s turbocharged system of mutual recognition and non-discrimination.44
So on paper, devolution might continue to look the same. Indeed,
it might even look more extensive. But in practice, the operation of
the UKIM has real potential to limit the capacity of the devolved institutions to pursue different economic or social choices from those
made in London.
It is arguable that the underlying problems affecting the UKIMA
2020 lie in its core starting assumptions: that regulatory differences
capable of creating any barrier to trade are inherently objectionable
and must be suppressed in practice; and that those barriers to trade
will emanate primarily from the actions of the Scottish or Welsh authorities, never from choices made in London. But in reality, the
main challenge facing the UKIM does not lie in the ability of Scotland or Wales to do certain things differently from England in accordance with their legitimate powers under their own devolution settlements. The real problem is the sheer empirical fact that, without
43

E.g. section 6(5)-(9) on the definition of rules subject to non-discrimination;
section 8(7)-(11) on the legitimate aims capable of justifying indirect discrimination;
section 10(2)-(11) on exclusions from the market access principles as laid down in
Schedule 1. Note section 13 on review of those delegated amendment powers; and
sections 56-57 on the general scope of executive powers under the Act.
44
Note also the controversial powers contained in Part 6 (whereby the UK
Government can directly fund a wide variety of projects across the UK and regardless
of devolved powers); Part 7 (categorisation of subsidy control as a competence
reserved to the central UK authorities); and section 54 (protection of the UKIMA
2020 against modification by the devolved institutions).
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proper constraints and processes, a strong UKIM system will magnify England’s existing economic and constitutional dominance yet
further – and do so to the clear cost of devolution itself.
For those reasons, it is tempting to regard the UKIMA 2020 as so
flawed that it should be scrapped at the earliest opportunity and the
entire design of internal UK trade reimagined from first principles.
For example: one might propose that the unique characteristics of
the UK are best reflected in avoiding any system of direct legal enforceability at the behest of individual traders; in favour of an effective system of pre-legislative dialogue between the competent authorities from across the UK – allowing potential internal trade problems
to be identified and resolved even before they arise; while insisting
that any potential barriers which are eventually enacted in law must
then be accepted as a fact of economic and regulatory life by all relevant traders. That would place the emphasis back on finding a satisfactory approach to the development and implementation of ‘common frameworks’. In some sectors, the solution might well be fullscale harmonisation. In other sectors, it might be possible to reach
agreement on a system of mutual recognition, but subject to more
appropriate or extensive opportunities for derogation and justification. And in some fields, it might be best simply to allow internal
trade barriers to arise and expect businesses to adapt to them – because that is what the responsible political actors agree would strike
the best balance between the competing public interests at stake.
But even for such a system of pre-legislative dialogue and political
management to work smoothly and effectively, there would need to
be major changes to the way the UK currently operates. For example,
one would ideally want the cooperative political resolution of trade
issues to be settled against the background of an agreed definition
over the minimum ‘flanking policies’ required to prevent principles
such as mutual recognition from morphing into a tool for unfair
trade practices and harmful social dumping. Similarly: one would
ideally want a system of pre-legislative dialogue to take place within
a political and constitutional culture that values devolution and respects the prerogatives of the democratic institutions of Scotland and
Wales. Systematically undermining the Sewell Convention, and
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allowing the UK’s central institutions to overrule their devolved colleagues at will, does not build the sort of mutual trust that is needed
for the long term stability and credibility of the UKIM.
Even if such radical redesign options are hoping for too much, the
basic scheme of the UKIMA 2020 could nevertheless be improved in
smaller but still significant ways. For example: the Act could be
amended so as to provide a much broader system of derogations and
justifications, allowing an individual territory to refuse mutual recognition or defend trade discrimination where its local regulations are
justified for the protection of a much wider range of public interest
objectives – as happens in the EU Single Market. After all: even if one
cannot change the empirical and constitutional fact of English dominance, and even if the central UK authorities are unwilling simply to
substitute a system of pre-legislative dialogue for the legally binding
market access principles now contained in the Act, we could still take
Cassis de Dijon off its steroids and live, at least for a while, with a
more fairly balanced system of internal trade rules.
6. Concluding Remarks
The UK as such may be a latecomer to the global club of internal
market making. But the British did spend 45 years as leading members of one of the most advanced and sophisticated internal markets
in the world. Which makes it all the more surprising that so many of
the core features that make the EU system so acceptable and indeed
attractive to its participants, have simply been expunged from the
UK Government’s plans for the design and operation of the British
version.
As it stands under the 2020 Act, the UKIM is characterised by a
default rule of market access based on a decidedly distorted reading
of Cassis de Dijon. There are no clear principles to govern the alternative strategy of centralised harmonisation or collective regulatory
coordination. There are no enforceable minimum standards in crucial flanking fields such as labour and environmental standards.
There are no changes to a highly problematic governance framework,
of the sort that would promote more independent and impartial
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institutions and processes. Most of all: there is not even a flicker of
recognition for the unique circumstances of the UK, in which one
territory, out of just four, occupies a position of not merely relative
but absolute and indeed overwhelming dominance over the others.
All of which makes one suspect that the problems of the UKIMA
2020 are not just a reflection of subtle differences in government
preferences about the challenges of cross-border trade and the solutions for market management, but instead reveal a much deeper and
stronger antipathy by the current Conservative administration towards a more fundamental set of constitutional arrangements and
relationships: devolution itself. In that regard, it is important to highlight that the UKIMA 2020 was itself adopted without the consent
of the Scottish Parliament or the Welsh Senedd. Far from it: the governments in both Edinburgh and Cardiff accused London of a unilateral and shameless power-grab that undermines UK democracy
and risks weakening still further its own composite yet fragile union.45
There is no parallel universe in which Brexit is as entertaining as
K563 or the Goldbergs. But Brexit still manages to provide us with
the occasional hint of, albeit unintended, irony: the ferocious effort
that hard core British Europhobes have invested in undermining the
European Union might yet end up unravelling their own ‘United
Kingdom’ instead.

❦

45

Consider, e.g. Scottish Government, Legislative Consent Memorandum: United
Kingdom Internal Market Bill (28 September 2020) available via
parliament.scot/S5_Finance/General%20Documents/SPLCM-S05-47.pdf.
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Vrijwillige adoptie van Unierechtelijke beginselen en
concepten in het Nederlands algemeen bestuursrecht
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O

p 28 oktober 2020 deed de Grote Kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna:
Afdeling of ABRvS) uitspraak in een geschil tussen de minister van LNV en Greenpeace over de handhaving van de Europese
Houtverordening.1 In de zaak was de vraag aan de orde of een bestuursorgaan bij de heroverweging in bezwaar van herstelsancties
nieuwe feiten en omstandigheden zou mogen betrekken. Op het genuanceerde antwoord op de vraag kom ik hieronder (in par. 5) nog
terug. Voor deze bijdrage van meer belang is dat de Afdeling voorop
stelt dat ‘(…) het resultaat van de heroverweging moet leiden tot een
doeltreffende, afschrikwekkende en evenredige handhaving van de
desbetreffende norm’.
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verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging,
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1
ABRvS 28 oktober 2020 (Greenpeace), ECLI:NL:RVS:2020:2571.
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Daarbij, zo vervolgt zij,
‘sluit de Afdeling in algemene zin, dus ook voor herstelsancties die
uitsluitend worden beheerst door nationaal recht [cursivering RW],
aan bij de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie (zie punt 24
van het arrest van 21 september 1989, Commissie/ Griekenland,
ECLI:EU:C:1989:339).’
Met deze overweging promoveert de Afdeling in het kader van de heroverweging in bezwaar van herstelsancties, maar wellicht ook daarbuiten (zie par. 5), de Europese normen voor de handhaving van
Unierecht uit de zaak Griekse maïs tot nationale handhavingsnormen die ook hebben te gelden als de zaak geen Unierechtelijke dimensie heeft, maar uitsluitend wordt beheerst door het nationale
recht.
Deze uitspraak biedt een mooi recent voorbeeld van de vrijwillige
adoptie door een Nederlandse bestuursrechter van Unierechtelijke
beginselen in louter nationale zaken. Van vrijwillige adoptie is sprake
wanneer een lidstaat zonder dat het Unierecht daartoe dwingt, Unierechtelijke concepten of beginselen toepast in en dus importeert naar
nationale zaken die geen enkel verband hebben met het Unierecht.
Deze vorm van bottom up Europeanisering van het nationale recht
staat naast de top down Europeanisering die wordt opgelegd door secundaire Unieregelgeving en door Unierechtelijke beginselen, zoals
die zijn ontwikkeld in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de
Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU). Vrijwillige adoptie bevordert de rechtseenheid binnen de nationale rechtsorde en tussen de
nationale en de Europese rechtsorde, en vormt aldus een ideale brug
tussen de Europese en nationale componenten van de samengestelde
Europese rechtsorde. Daarmee past de thematiek van vrijwillige
adoptie uitstekend in een liber amicorum voor de bruggenbouwer
tussen rechtstelsels die Leonard Besselink altijd is geweest.2

2

Vergelijk L.F.M. Besselink, A Composite European Constitution (Europa Law
Publishing 2007), alsmede zijn Utrechtse liber amicorum, H.R.B.M. Kummeling e.a.
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Deze bijdrage bevat verkennende beschouwingen over de vrijwillige adoptie van EU-rechtelijke concepten en beginselen in het Nederlandse algemeen bestuursrecht. Daartoe bespreek ik eerst het
waarom en wie van vrijwillige adoptie (par. 1). Vervolgens komen
voorbeelden ervan aan de orde op het gebied van doorwerking van
Unierecht (par. 2), rechtsbescherming (par. 3), EU-beginselen (par. 4)
en rechtshandhaving (par. 5). Daarbij roep ik ook een aantal vragen
op. De bijdrage wordt afgerond met samenvattende bevindingen
(par. 6).
1. Europeanisering van bestuursrecht door vrijwillige
adoptie: waarom en wie?
De door het Unierecht geschapen rechtsorde is een samengestelde
rechtsorde.3 Binnen die rechtsorde worden de materiële normen in
toenemende mate en in steeds meer sectoren bepaald door het Unierecht, maar vindt de toepassing, handhaving en rechtsbescherming
ervan in de regel plaats in de lidstaten door nationale bestuursorganen en rechters met behulp van het nationale recht, waaronder het
algemeen bestuursrecht. Het Unierecht is voor zijn doorwerking dus
in hoge mate afhankelijk van nationaal recht, dat daarbij echter wel
al sinds de jaren zeventig door dat Unierecht wordt beïnvloed.
Deze europeanisering geschiedt in belangrijke mate top down en
wel op twee manieren. In de eerste plaats door middel van door het
Hof ontwikkelde Unierechtelijke beginselen, waaraan de lidstaten
gebonden zijn als zij het Unierecht ten uitvoer brengen, casu quo als
zij handelen binnen de werkingssfeer van het Unierecht. De ‘werkingssfeer van het Unierecht’ is een ruim begrip en omvat onder meer
alle nationale toepassing en handhaving (inclusief sanctionering) van
specifieke EU-verplichtingen en bevoegdheden, voorgeschreven
(ed.), De samengestelde Besselink. Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en
internationaal recht (WLP 2012).
3
S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (red.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht
(Ars Aequi Libri 2017), p. 4-5; Besselink, A Composite European Constitution;
Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht VAR, Europa en het algemeen
bestuursrecht, VAR-reeks 165 (Boom Juridisch 2021), p. 25-48.
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door EU-richtlijnen en verordeningen. 4 De beginselen waaraan de
lidstaten in dat kader gebonden zijn betreffen de aloude Rewe-beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid,5 en de diverse EUrechtsbeginselen zoals gelijkheid, evenredigheid, transparantie, goed
bestuur en effectieve rechtsbescherming, beginselen die inmiddels
ook geheel of gedeeltelijk zijn gecodificeerd als fundamenteel recht in
het Handvest van de grondrechten van de EU (hierna: Handvest). In
de tweede plaats vindt top down beïnvloeding van het bestuursrecht
plaats door secundaire, sectoraal geldende EU-regelgeving, zoals de
Dienstenrichtlijn en de Aarhus-richtlijn. 6 Deze invloed geldt uiteraard alleen voor de sector waarop de desbetreffende EU-regeling betrekking heeft, maar de reikwijdte van zo’n regeling kan behoorlijk
breed zijn.
Europeanisering van bestuursrecht kan, als gezegd, ook bottom up
plaatsvinden, doordat een lidstaat een EU-concept of beginsel dat zij
binnen de werkingssfeer van het Unierecht of van een specifieke sectorale richtlijn moet toepassen, vrijwillig toepast in louter nationale
zaken buiten die werkingssfeer.7 Tot vrijwillige adoptie van een EUconcept of beginsel kan de lidstaat overgaan om te voorkomen dat
binnen de nationale rechtsorde twee verschillende sets van hetzelfde
concept of beginsel gelden, één voor de omvangrijke groep van
4

Zie preciezer, J.E. van den Brink e.a., ‘Hoofdstuk IV - Rechtsbeginselen en
fundamentele rechten’, in: Prechal & Widdershoven (red.), Inleiding tot het Europees
bestuursrecht, p. 137-145; Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht VAR,
Europa en het algemeen bestuursrecht, p. 26-30.
5
S. Prechal, ‘Hoofdstuk II – Europeanisering van het nationale bestuursrecht in
hoofdlijnen’, in Prechal & Widdershoven (red.), Inleiding tot het Europees
bestuursrecht, p. 35-64.
6
Richtlijn 2006/123 betreffende diensten op de interne markt, PbEU 2006, L
376/6; Aarhus-richtlijn 2003/35, tot implementatie van het Verdrag van Aarhus in
de EU-lidstaten en tot wijziging van Richtlijn 85/337, betreffende de
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (inmiddels
opnieuw gecodificeerd in Richtlijn 2011/92) en de IPPC-richtlijn 96/91 (inmiddels
opnieuw gecodificeerd in Richtlijn 2010/75, betreffende industriële emissies), PbEU,
L 156.
7
R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Wie wenst en hoopt leeft al in de toekomst.
Europa en het algemeen bestuursrecht. Burger en bestuur in de gemeenschappelijke
rechtsorde’, NTB 2021/138, afl. 5, p. 318-324, i.h.b. p. 323-324.
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besluiten binnen de werkingssfeer van het Unierecht en een andere
voor louter nationale besluiten. Aldus draagt vrijwillige adoptie bij
aan rechtseenheid binnen de nationale rechtsorde en voorkomt zij
omgekeerde discriminatie van louter nationale besluiten. Bovendien
bevordert zij de rechtseenheid tussen de nationale en EU-rechtsorde
en daarmee de ontwikkeling van een Ius Commune binnen de Unie.8
Verder reduceert vrijwillige adoptie de complexiteit van het recht
en draagt zij aldus ook bij aan rechtszekerheid. In dit verband is van
belang dat het lang niet altijd duidelijk is of een bepaalde situatie nog
net wel binnen de werkingssfeer van het Unierecht valt of niet. Dat
geldt bijvoorbeeld voor nationale regelgeving die meer bescherming
biedt dan een richtlijn en die, afhankelijk van de wijze waarop de
richtlijn de nationale bevoegdheid om meer bescherming te bieden
heeft geformuleerd, soms wel, maar vaak niet binnen die werkingssfeer valt.9 Bovendien kan het zo zijn dat bepaalde besluiten, bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, vaak wel binnen die werkingssfeer
vallen (als in zo’n vergunning Europese normen zijn opgenomen),
maar soms niet (als dat niet het geval is). In al die situaties is het heel
lastig en soms zelfs praktisch onmogelijk om met twee sets van concepten en beginselen te werken en ligt vrijwillige adoptie van de Europese concepten voor de hand.
Om zoveel mogelijk rechtseenheid en reductie van complexiteit te
bereiken, is het wenselijk dat het vrijwillig geadopteerde EU-beginsel
of concept (ook) in louter nationale situaties zoveel mogelijk wordt
ingevuld conform de (vervolg)rechtspraak van het Hof van Justitie.
Doet men dat niet, dan ontstaan er op den duur toch weer twee sets
van beginselen, eentje binnen de werkingssfeer van het Unierecht en
8

Vgl. R. Caranta, ‘Judicial Protection against the Member States: a New Ius
Commune Takes Shape’, 32(3) CMLRev (1995), p. 703-726.
9
Vgl. zaak C-609/17 en C-610/17 (TNS & AKT), ECLI:EU:C:2019:981, AB
2020/210, m.nt. Widdershoven, waaruit, kort gezegd, blijkt dat de nationale regeling
niet binnen de reikwijdte van het Handvest valt als zij volgens de secundaire EUregeling een nationaal behouden bevoegdheid betreft en wel wanneer de bevoegdheid
door de EU-regeling wordt verschaft en/of uitdrukkelijk toegestaan. Of sprake is van
een nationaal behouden bevoegdheid of niet zal lang niet altijd gemakkelijk te
bepalen zijn.
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eentje erbuiten. Tegelijkertijd geschiedt de adoptie vrijwillig en heeft
de nationale rechter natuurlijk de mogelijkheid om aspecten van de
rechtspraak van het Hof, die hij in louter nationale zaken niet gewenst acht, niet te adopteren.10 Daarvoor moeten dan wel goede redenen bestaan. In paragraaf 5 kom ik op dit punt terug. Verder kan
vrijwillige adoptie van een EU-concept of beginsel worden beperkt
door de nationale wet. Anders dan binnen de werkingssfeer van het
Unierecht heeft het (geadopteerde) EU-beginsel of concept in louter
nationale situaties immers geen voorrang. Mocht de toepassing ervan
in een louter nationale situatie strijdig zijn met de formele wet, dan
prevaleert de laatste.
Zoals blijkt uit de zaak Greenpeace van de Afdeling kan vrijwillige
adoptie plaatsvinden doordat de rechter een Europees beginsel of
concept van toepassing acht of verklaart in puur nationale situaties.
Daarnaast komt het voor dat de wetgever een bijdrage levert of probeert te leveren aan vrijwillige adoptie. Dat laatste is bijvoorbeeld aan
de orde bij artikel 3:4 Awb, dat volgens de regering zou kunnen worden ingevuld conform het EU-evenredigheidsbeginsel zoals dat is
ontwikkeld in de rechtspraak van het Hof van Justitie.11 Verder kan
het voorschrijven door een Unieregeling van een bepaald concept of
10

Dit is trouwens niet mogelijk als het nationale recht het Unierecht ‘rechtstreeks en
onvoorwaardelijk’ van toepassing heeft verklaard in zuiver interne situaties. In dat
geval kan de nationale rechter in een puur nationale zaak prejudiciële vragen stellen
over de uitlegging van het Unierecht, waarnaar het nationale recht verwijst, en ligt
het, mede in het licht van beginsel van loyale samenwerking van art. 4 lid 3 VEU,
voor de hand dat hij het nationale recht conform de rechtspraak van het Hof invult,
zolang het nationale recht ‘rechtstreeks en onvoorwaardelijk’ naar het Unierecht
verwijst. In Nederland wordt een Unierechtelijke regeling soms ‘rechtstreeks en
onvoorwaardelijk’ van toepassing verklaard in een situatie die uitdrukkelijk buiten de
werkingssfeer van de regeling valt, maar dat betreft nooit algemene EU concepten of
beginselen, maar specifieke regels in een bepaalde sector. Zie voor een recent
voorbeeld, gevoegde zaken C‑381/18 en C‑382/18, ECLI:EU:C:2019:1072 (G.S. en
V.G.), waarin het Hof een bepaling van de gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 uitlegt
in een situatie buiten haar werkingssfeer, omdat de Nederlandse wetgeving de
bepaling in die situatie rechtsreeks en onvoorwaardelijk van toepassing heeft
verklaard.
11
Zie voor de opvatting van de wetgever, Kamerstukken II 1988/89, 21221, 3, in: PG
Awb I, p. 211.
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beginsel met een ruime reikwijdte voor de wetgever reden zijn om dat
concept in algemene zin te regelen in het Nederlands recht. Dat laatst
is aan de orde bij het systeem van de silencio positivo dat in artikel 13
lid 4 Dienstenrichtlijn als regel wordt voorgeschreven als ‘sanctie’ tegen het niet tijdig-beslissen op aanvragen van dienstenvergunningen.
Dat de richtlijn deze rechtsfiguur voorschrijft voor de grote groep
van dienstenvergunningen die onder die richtlijn valt, was voor de
wetgever een reden om in paragraaf 4.1.3.3 Awb een algemene regeling op te nemen van de positieve fictieve beschikking bij niet-tijdig
beslissen, die ook buiten het terrein van de richtlijn van toepassing
kan worden verklaard.12
In het vervolg bespreek ik diverse voorbeelden van rechterlijke vrijwillige adoptie in het Nederlands algemeen bestuursrecht.
2. Rechtstreekse werking
Een eerste concept waarbij in Nederland tot op zeker hoogte sprake
is van vrijwillige adoptie, is het doorwerkingsinstrument rechtstreekse werking. Volgens de rechtspraak van het Hof heeft een bepaling van Unierecht rechtstreekse werking als zij inhoudelijk gezien
onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is.13 In dat geval kan de
nationale rechter deze bepaling toepassen, waarbij een strijdige bepaling van nationaal recht buiten toepassing wordt gelaten.
De term ‘rechtstreekse werking’ en de EU-rechtelijke definitie ervan worden door de Hoge Raad en sinds kort ook de Afdeling toegepast om vast te stellen of een bepaling van internationaal recht ‘eenieder verbindend’ is in de zin van artikel 93 en 94 Grondwet, zodat
een daarmee strijdige bepaling van nationaal recht geen toepassing
kan vinden. Sinds 2011 spreekt de Hoge Raad in dit verband in diverse arresten niet meer van een ‘eenieder verbindende bepaling’ van
12

Kamerstukken II 2007/08, 31579, 3, p. 47-49. Ook Duitsland en Frankrijk hebben
de positieve fictieve beschikking bij niet-tijdig beslissen algemeen geregeld onder
invloed van de Dienstenrichtlijn. Vergelijk K.J.M. de Graaf & N.G. Hoogstra,
‘Silence is golden? Tacit Authorizations in the Netherlands, Germany and France’,
6(2) REALaw (2013), p. 7-34.
13
Zie reeds zaak 8/81 (Becker), ECLI:EU:C:1982:7.
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internationaal recht, maar van een ‘rechtstreeks werkende bepaling’.14 Van zo’n bepaling is volgens de Hoge Raad sprake als zij ‘onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is om in de nationale
rechtsorde zonder meer als objectief recht te kunnen worden toegepast’. 15 Deze terminologie en definitie worden in een recente uitspraak van februari 2021 ook gevolgd door de Afdeling. 16 Aldus
wordt de definitie van eenieder verbindend door zowel Hoge Raad
als Afdeling afgestemd op die van het EU-begrip rechtstreekse werking. Dat is niet zo vreemd omdat beide begrippen dezelfde functie
hebben, namelijk vaststellen welke bepalingen van hoger (Europees
of internationaal) recht voorrang hebben op daarmee strijdig nationaal recht.
Tegelijkertijd gaat deze vrijwillig adoptie van het EU-begrip van
rechtstreekse werking niet zo ver dat de Hoge Raad of Afdeling bij
de invulling van het begrip ‘eenieder verbindend’ in de zin van artikel
93 en 94 Grondwet expliciet toepassing geeft aan de rechtspraak van
het Hof inzake het begrip rechtstreekse werking. Wel lijkt de rechtspraak van de Hoge Raad soms geïnspireerd door die rechtspraak.
Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij de oprekking van het
begrip door de Hoge Raad in de zaak Rookverbod. Daarin overwoog
de Hoge Raad dat ‘indien het op grond van een verdragsbepaling in
de nationale rechtsorde te bewerkstelligen resultaat onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is omschreven, […] de enkele omstandigheid dat de wetgever of de overheid keuze- of beleidsvrijheid toekomt wat betreft de te nemen maatregelen ter verwezenlijking van
dat resultaat, niet [belet] dat de bepaling rechtstreekse werking
heeft’.17 Deze overweging en de ratio erachter doen denken aan de
oprekking van het Unierechtelijke begrip ‘rechtstreekse werking’
door het Hof in de zaak Kraaijeveld.18 Daarin oordeelde het Hof dat
14

HR 1 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3044 (SGP); HR 10 oktober 2014,
ECLI:NL:HR:2014:2928 (Rookverbod). Vgl. M.C. Burkens e.a., Beginselen van de
democratische rechtsstaat (Wolters Kluwer 2017), p. 359-360.
15
HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2928 (Rookverbod).
16
ABRvS 3 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:205.
17
HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2928 (Rookverbod).
18
Zaak C-72/95 (Kraaijeveld), ECLI:EU:C:1996:404.
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een bepaling van Unierecht die de lidstaat beleids- of keuzevrijheid
laat toch rechtstreeks werkend kan zijn wat betreft de grenzen die het
Unierecht aan die vrijheid stelt. Als die grenzen wel voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk zijn en worden overschreden in het nationale recht, dan moet dat recht buiten toepassing worden gelaten.
Hoewel beide zaken niet identiek zijn, wordt in beide wel met een
vergelijkbare redenering erkend dat bepalingen van internationaal en
EU-recht die een lidstaat keuze- of beleidsvrijheid laten onder omstandigheden toch rechtstreeks werkend kunnen zijn.
3. Rechtsbescherming
De nationale rechtsbescherming in Unierechtelijke zaken wordt top
down geëuropeaniseerd door de Rewe-beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid, het EU-beginsel van effectieve rechtsbescherming (inmiddels gecodificeerd in artikel 47 Handvest en artikel
19 lid 1 VEU), en door sectorale EU-regelgeving, zoals de Aarhusrichtlijn en de Procedurerichtlijn (herschikking), 19 die onderdelen
van de rechtsbescherming op het gebied van milieurecht, respectievelijk asielrecht harmoniseren.20 Een wat ouder, maar klassiek voorbeeld van vrijwillige adoptie op het gebied van rechtsbescherming
biedt de Engelse zaak M. v. Home Oﬃce van het House of Lords uit
1993.21 Daarin bepaalden de Lords dat de rechterlijke mogelijkheid
om tegen de wetgever een voorlopige maatregel te treffen, die volgens
het Hof van Justitie op grond van de EU-beginselen van effectiviteit
en effectieve rechtsbescherming moet bestaan in EU-zaken, 22 ook
19

Aarhus-richtlijn 2003/35, ter implementatie van het Verdrag van Aarhus in de
lidstaten, PbEU L 156; Richtlijn 2013/32/EU, betreffende gemeenschappelijke
procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming
(herschikking), PbEU L 180.
20
Vgl. Prechal, ‘Hoofdstuk II’, p. 35-64; R.J.G.M. Widdershoven, ‘National
Procedural Autonomy and General EU Law Limits’, 12(2) REALaw (2019), p. 5-34.
21
House of Lords [1993] 3 All ER 537 (M. v. Home Oﬃce).
22
In zaak C-213/89 (Factortame), ECLI:EU:C:1990:257, baseert het Hof dit vereiste
nog op het beginsel van effectiviteit. In zaak C-432/05 (Unibet),
ECLI:EU:C:2007:163, baseert het Hof dezelfde eis op het beginsel van effectieve
rechtsbescherming.
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geldt in zuiver nationale zaken. Zij kwamen tot dit oordeel omdat het
volgens hen onacceptabel is dat de rechtsbescherming van personen
in nationale context slechter zou zijn dan wanneer de zaak een Europese dimensie heeft. Aldus biedt deze uitspraak een mooi voorbeeld
van vrijwillige adoptie van een Unierechtelijk beginsel in zuivere interne zaken om omgekeerde discriminatie in die nationale zaken te
voorkomen.
3.1 Heroverweging van deﬁnitieve besluiten
In Nederland komt vrijwillige adoptie van Unierechtelijke concepten in de sfeer van de rechtsbescherming niet heel veel voor. Het
meest spectaculair is ongetwijfeld de verruiming van het heroverwegingskader van artikel 4:6 Awb.23 Vóór juni 2016 hanteerde de Afdeling in zowel nationale als Unierechtelijke zaken het strikte ne-bis-inidem-beoordelingskader. Dat kader kwam erop neer dat de bestuursrechter een beroep tegen de weigering om een definitief besluit te heroverwegen verwierp als nieuwe feiten en omstandigheden (nova) ontbraken, ook als het bestuursorgaan die weigering niet had gebaseerd
op het ontbreken van nova, maar op inhoudelijk gronden. Deze lijn
werd in juni 2016 door de Afdeling in asielzaken verlaten omdat zij
in strijd was met de regeling voor herhaalde asielverzoeken uit de Procedurerichtlijn (herschikking), zoals die regeling in Nederland was
omgezet.24 Sindsdien en anders dan voorheen, toetst de Afdeling een
beslissing waarbij de IND een tweede of later asielverzoek op inhoudelijk gronden heeft afgewezen, eveneens op inhoudelijk gronden als
ware zij een eerste besluit en niet meer op het ontbreken van nova.
Bovendien – maar dat staat los van de Procedurerichtlijn – kan volgens de nieuwe lijn zo’n afwijzing, ondanks het ontbreken van nova,
onrechtmatig zijn als het eerste besluit evident onredelijk is. Deze
stap zette de Afdeling niet alleen in zaken binnen de reikwijdte van
de richtlijn, maar, om redenen van rechtseenheid, in alle zaken op
23

Vgl. Commissie Europeanisering Algemeen bestuursrecht VAR, Europa en het
algemeen bestuursrecht, p. 43-44.
24
ABRvS 22 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1759.
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grond van de Vreemdelingenwet en de Wet Centraal Orgaan opvang
asielzoekers. Een half jaar later heeft de Afdeling deze lijn, wederom
om redenen van rechtseenheid, doorgetrokken naar het gehele bestuursrecht, zodat het beoordelingskader bij herhaalde aanvragen
thans over de hele linie is versoepeld.25 De andere hoogste bestuursrechters hebben deze versoepeling gevolgd.26 Aldus is een specifieke
EU-regeling in een asielrichtlijn voor de bestuursrechters aanleiding
geweest om het strikte ne-bis-beoordelingskader dat zij gedurende
tientallen jaren hebben gehanteerd, binnen een half jaar over de hele
linie – en dus ook in zaken die geen enkel verband houden met het
Unierecht – los te laten.
3.2 Procedurele fuiken
Een ander voorbeeld van vrijwillige adoptie van een Europees beginsel (het beginsel van doeltreffendheid) in Nederland op het terrein
van rechtsbescherming dateert van wat langer geleden. Het betreft de
afschaffing door de Afdeling in 2003 van de harde bedenkingenfuik,27 op grond waarvan vóór die tijd in beroep bij de rechter geen
gronden konden worden aangevoerd die niet reeds waren aangevoerd
in een bedenking tegen een ontwerp-milieubesluit.28 Deze afschaffing was ingegeven door de zaak Peterbroeck,29 waarin het Hof had
bepaald dat de combinatie van een dergelijke fuik tussen de bestuurlijke en rechterlijke fase met een beperkte ambtshalve toetsingsbevoegdheid van de bestuursrechter inzake aan het EU-recht ontleende
gronden, in strijd was met het EU-beginsel van doeltreffendheid. De
afschaffing van die fuik werd door de Afdeling niet beperkt tot aan
het EU-recht ontleende gronden, maar strekte zich uit tot louter
25

ABRvS 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131.
Vergelijk CRvB 20 december 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4872; CBB 24 mei
2017, ECLI:NL:CBB:2017:190.
27
ABRvS 20 augustus 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AI1206, AB 2003/391.
28
Zie onder meer ABRvS 25 januari 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AN6672, AB
2001/171. Deze lijn stond bekend als de Medembliklijn.
29
Zaak C-312/93 (Peterbroeck), ECLI:EU:C:1995:437, zoals verduidelijkt in
gevoegde zaken C-222/05 t/m 225/05 (Van der Weerd), ECLI:EU:C:2007:318.
26
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nationale gronden. Aldus werkte de invloed van het beginsel van
doeltreffendheid ook door buiten de werkingssfeer van het Unierecht,
in zuiver interne zaken.
Iets vergelijkbaars is aan de orde als gevolg van de recente uitspraak
van het Hof in de zaak Varkens in Nood.30 In die zaak oordeelt het
Hof onder meer dat de zienswijzefuik van artikel 6:13 Awb, op grond
waarvan de ontvankelijkheid van een beroep tegen een besluit op de
bestuursrechter afhankelijk is van het indienen van zienswijzen tegen
het ontwerp-besluit in de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, voor niet-gouvernementele organisaties (NGOs), die deel uitmaken van het ‘betrokken publiek’, in strijd is met artikel 9 lid 2 Verdrag van Aarhus. Deze strijdigheid geldt volgens de Afdeling, gelet
op de overwegingen 58 t/m 60 van de uitspraak, niet alleen voor
NGOs, maar voor ‘betrokken publiek in het algemeen’,31 een groep
die grosso modo alle belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb
omvat. Bovendien acht de Afdeling het zo gecompliceerd om vast te
stellen of een besluit al dan niet binnen reikwijdte van het Verdrag
van Aarhus valt, dat zij heeft gekozen voor een uit het oogpunt van
rechtsbescherming ruimhartige uitlegging van het verdrag, vooral
ook om te verzekeren dat het uit het verdrag voortvloeiend recht op
toegang tot de rechter niet een te beperkte invulling krijgt. Daarom
wordt, aldus de Afdeling,32 in alle gevallen waarin in omgevingsrechtelijke zaken de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure is
toegepast, artikel 6:13 Awb niet meer aan belanghebbenden tegengeworpen. Daarmee is de zienswijzefuik ook in omgevingsrechtelijke
zaken die niet binnen de werkingssfeer van Aarhus vallen verleden
tijd. De wetgever is nu aan zet om artikel 6:13 Awb aan te passen aan
Varkens in Nood. Een optie is daarbij is, aangezien de veruit belangrijkste toepassing van de fuik niet meer is toegestaan, om haar over de
hele linie van het bestuursrecht te verlaten. Of het zover komt moet
natuurlijk worden afgewacht.

30

Zaak C-826/18 (Varkens in Nood), ECLI:EU:C:2021:7.
ABRvS 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786, punt 4.4.
32
ABRvS 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786, punt 4.8 en 4.9.
31
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4. Beginselen van Unierecht
Over het algemeen zijn de EU-rechtsbeginselen een vruchtbaar terrein voor spill over effecten door middel van vrijwillige adoptie ervan
in louter nationale zaken.33 In Nederland ziet men deze effecten bij
de verdeling van schaarse vergunningen. Zoals bekend heeft de Afdeling in de zaak speelautomatenhal Vlaardingen (2016) een rechtsnorm erkend die die ertoe strekt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur op enigerlei wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte moet worden geboden om naar de beschikbare vergunning(en) mee te dingen.34 Deze rechtsnorm is gebaseerd op het
Nederlandse gelijkheidsbeginsel, dat in deze context ertoe strekt om
gelijke kansen te bieden. Ter realisering ervan geldt voor het orgaan
bovendien een transparantieverplichting. De uitspraak is in hoge
mate geïnspireerd door de rechtspraak die het Hof van Justitie over
de verdeling van schaarse dienstenvergunningen heeft ontwikkeld op
grond van artikel 49 en 56 VWEU en de Dienstenrichtlijn,35 en door
de invulling die het Hof daarin heeft gegeven aan de Unierechtelijke
beginselen van gelijke behandeling en transparantie.36 Aldus worden
deze beginselen binnen de context van de verdeling van schaarse rechten tot op zekere hoogte door de Afdeling vrijwillig geadopteerd. Wel
is de Afdeling tot nu toe (nog) niet zover gegaan dat zij het transparantiebeginsel als nationaal beginsel heeft erkend. Gelet op toe-

33

Zie voor voorbeelden hiervan in Spanje en de Scandinavische landen, L. Aroyo
Jimenez & G. Doménech Pascual, ‘The Europeanisation of Administrative Law
through the Principle of Legitimate Expectations’, 13(2) REALaw (2020), p. 55-86;
H. Wenander, ‘Europeanisation of the Proportionality Principle in Denmark,
Finland and Sweden’, 13(2) REALaw (2020), p. 133-154.
34
ABRvS 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927.
35
Vergelijk onder meer zaak C-203/08 (Betfair), ECLI:EU:C:2010:307, en gevoegde
zaken C-340-341/14 (Trijber & Harmsen), ECLI:EU:C:2015:641. Dat de nationale
norm is geïnspireerd door het genoemde Unierecht blijkt duidelijk uit de conclusie
van de staatsraad advocaat-generaal van 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1421, die
op dit punt door de Afdeling is gevolgd.
36
C.J. Wolswinkel, ‘Concurrerende verdelingsregimes? Schaarste onder Unierecht en
nationaal recht’, 66(7/8) SEW (2018), p. 288-301, in het bijzonder p. 294.
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nemende impliciete en expliciete toepassing van het beginsel in haar
rechtspraak, lijkt die erkenning mij echter een kwestie van tijd.37
Een ander Europees beginsel waarvan de rechterlijke erkenning als
Nederlands beginsel aanstaande lijkt, is het Europese evenredigheidsbeginsel.38 De reden hiervoor is dat vooral als gevolg van de Dienstenrichtlijn het aantal Unierechtelijke zaken waarin de Nederlandse
rechters het Unierechtelijke beginsel – en de daarin geïmpliceerde
trits van geschiktheid (inclusief effectiviteit en coherentie), noodzakelijkheid en evenredigheid in strikte zin – moeten toepassen, aanzienlijk is toegenomen. Deze zaken betreffen kernsectoren van het
bestuursrecht, zoals het omgevingsrecht en de APV- en huisvestingsregulering, terreinen waarop niet alleen de centrale overheid maar
juist ook decentrale overheden actief zijn. Daardoor is het aantal organen en personen dat het Europese evenredigheidsbeginsel moet
toepassen aanzienlijk uitgebreid en lijkt er voldoende voedingsbodem voor een volgende stap te bestaan, namelijk de vrijwillige adoptie van Europese evenredigheid in Nederland over de hele linie van
het overheidsoptreden door concrete en algemene besluiten. Dat zou
aansluiten bij de al genoemde wens van de wetgever om de rechterlijke invulling van artikel 3:4 lid 2 Awb te oriënteren op het Europese
beginsel (zie par. 1). Bovendien lijkt deze stap het logische vervolg op
de vrijwillige adoptie van ook EU-rechtelijke evenredigheid in de
context van herstelsancties in de zaak Greenpeace (zie par. 5).
5. Rechtshandhaving
Daarmee ben ik terug bij de aanleiding van deze bijdrage, de zaak
Greenpeace, waarin de Afdeling binnen de context van de herover37

Zie voor een vergelijkbaar pleidooi, R.J.G.M. Widdershoven, ‘De Awb binnen het
Unierecht: geen rustig bezit’, in: T. Barkhuysen e.a. (red.), 25 jaar Awb. In eenheid en
verscheidenheid (Wolters Kluwer 2019), p. 459-469, alsmede de in noot 36 vermelde
conclusie.
38
Vgl. voor een verdere uitwerking van deze verwachting en wens, R.J.G.M.
Widdershoven & M. van Zanten, ‘De olievlekwerking van de Dienstenrichtlijn: naar
een evenredigheidsbeginsel à l’Européenne?’, in: L.W. Verboeket e.a. (red.),
Bestuursrecht in het echt (Wolters Kluwer 2021), p. 241-253.

178

ROB WIDDERSHOVEN ☙
weging in bezwaar van herstelsancties zich in algemene zin, dus ook
voor herstelsancties die uitsluitend worden beheerst door het nationale recht, aansluit bij de rechtspraak van het Hof in de zaak Griekse
maïs.39 Daarom is voor de vraag of bij die heroverweging nieuwe feiten en omstandigheden kunnen worden betrokken in alle zaken bepalend dat deze leidt tot een wijze van handhaving van de overtreden
norm, die voldoet aan de Unierechtelijke eisen van doeltreffendheid,
afschrikwekkendheid en evenredigheid. In het vervolg geeft de Afdeling aan wat deze eisen betekenen voor de heroverweging in bezwaar
van de weigeringen door de minister om op te treden tegen een aantal
bedrijven die de Europese Houtverordening hebben overtreden.
Daarbij beroept de Afdeling zich niet op rechtspraak van het Hof van
Justitie waarin de Europese handhavingseisen worden toegepast in
de context van heroverweging in bezwaar om de eenvoudige reden
dat dergelijke rechtspraak niet bestaat. Wel geeft zij aan die eisen invulling op een wijze die qua resultaat aansluit bij de algemene rechtspraak van het Hof over deze eisen, die erop neerkomt dat de lidstaten daadwerkelijk moeten optreden tegen overtredingen van Unierecht en daarbij sancties moeten toepassen die overtreders van de regels ervan kunnen weerhouden om het Unierecht (opnieuw) te
schenden.40
Hoewel de aansluiting door de Afdeling bij de EU-handhavingseisen in louter nationale zaken strikt genomen alleen de heroverweging in bezwaar van herstelsancties betreft, vermoed ik dat de Afdeling deze handhavingseisen in algemene zin heeft geadopteerd als
normatief kader voor de rechtshandhaving in Nederland. Dat is in
elk geval het advies van advocaat-generaal Wattel, die in Greenpeace
door de Afdeling grotendeels wordt gevolgd, en die omwille van
rechtszekerheid wat betreft handhavingseisen zoveel mogelijk concordantie bepleit tussen zaken binnen en buiten de werkingssfeer van
39

Zaak C-68/88 (Commissie/Griekenland, Griekse maïs), ECLI:EU:C:1989:339.
Vgl. voor deze eisen, de conclusie van Advocaat-Generaal Wattel van 11 maart
2020, ECLI:NL:RVS:2020:738, punt 5.10, alsmede uitvoeriger O. Essens,
Operationalising Effective Public Enforcement of Environmental Law in the European
Union, with a focus on England, Germany and the Netherlands, dissertatie
Universiteit Utrecht 2019, p. 28-35.
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het Unierecht. 41 Tegelijkertijd bepleit hij op één punt wel onderscheid tussen beide situaties, en wel voor wat betreft de beschermende werking van ongeschreven beginselen als het vertrouwens- en
gelijkheidsbeginsel. De reden hiervoor is dat het Unierecht minder
ruimte laat voor een geslaagd beroep op deze beginselen dan het Nederlandse recht, vooral in geval van ‘toerekenbare schijn van een toezegging, toerekenbare schijn van beleid of contra legem gewekt vertrouwen of gevoerd beleid’.42 Binnen de werkingssfeer van het Unierecht is deze beperking met het oog op de uniforme toepassing van
het Unierecht begrijpelijk, omdat de verregaande bescherming door
deze beginselen alleen in enkele lidstaten wordt erkend en bovendien
strijdig is met het belang van de Unie. In louter interne situaties
speelt het belang van de uniforme toepassing niet en bestaat daarom
in zoverre voor een analoge beperking van de beschermende werking
van de genoemde beginselen geen reden.
Met de vrijwillige adoptie van de Europese handhavingseisen van
Griekse maïs over de hele linie van de Nederlandse bestuurlijke handhaving en ook met de – door Wattel bepleitte – beperkte ruimte voor
onderscheid kan mijn inziens worden ingestemd. Daarbij is voor mij
ook van groot belang dat dan de Europese eis van evenredige sanctionering zal gelden voor alle nationale bestuurlijke sanctionering binnen en buiten de werkingssfeer van het Unierecht, ook als die sancties
niet bestraffend zijn.43 Europese evenredigheid biedt tegen deze sancties vermoedelijk meer bescherming en is sowieso preciezer uitge-

41

Conclusie van 11 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:738, punt 5.17 en 5.18. Die
concordantie- of rechtseenheidsgedachte ligt al ten grondslag aan CBB 15 juli 2011,
ECLI:NL:CBB:2011:BQ8708, waarin het College de Nederlandse beginselplicht tot
handhaving uitlegt conform de doelgebonden handhavingsplicht van Griekse maïs.
42
Conclusie van 11 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:738, punt 5.18.
43
In dat geval stelt de Nederlandse bestuursrechtspraak al de eis dat de opgelegde
bestraffende sanctie, in de praktijk altijd een bestuurlijke boete, ‘evenredig, passend
en geboden’ is. Vgl. F.C.M.A. Michiels, ‘Passend en geboden. Over de betekenis van
het evenredigheidsbeginsel bij bestuurlijke sancties’, in: A.T. Marseille e.a. (red.),
Behoorlijk bestuursprocesrecht, Den Haag: BJu 2015, p. 363-383, i.h.b. p. 364-365,
onder verwijzing naar ABRvS 26 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8278;
ABRvS 22 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1288..
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werkt dan de Nederlandse evenredigheid van artikel 3:4 lid 2 Awb.44
Zij impliceert dat bestuurlijke sancties geschikt en noodzakelijk moeten zijn en bovendien dat bij de oplegging ervan rekening wordt gehouden met de aard en ernst van de onregelmatigheid, de aantasting
van het betrokken algemeen belang, het toegekende of ontvangen
voordeel en de mate van verwijtbaarheid.45 Deze eisen lijken mij niet
alleen relevant en geschikt voor niet-bestraffende sanctionering binnen de werkingssfeer van het Unierecht, maar ook voor dergelijke
sancties buiten die werkingssfeer.46
6. Slot
In deze bijdrage zijn diverse voorbeelden van vrijwillige rechterlijke
adoptie van Europese beginselen of concepten in het nationale algemeen bestuursrecht besproken. Sommige zijn geldend recht, andere
zouden dat op afzienbare termijn kunnen worden. Het eerste geldt
voor het begrip ‘rechtstreekse werking’ (par. 2), voor de versoepeling
van de heroverweging van definitieve besluiten op grond van artikel
4:6 Awb (par. 3.1), voor de afschaffing van de bedenkingenfuik in
een wat grijzer verleden (par. 3.2), voor het gelijkheidsbeginsel in de
context van de verdeling van schaarse rechten (par. 4) en voor de Europese handhavingsnormen van Griekse maïs (par. 5). Tot de tweede
groep, thema’s waarbij vrijwillige adoptie zich binnenkort zou kunnen voordoen, behoren de zienswijzefuik van artikel 6:13 Awb
(par. 3.2) en het Europese transparantie- en evenredigheidsbeginsel
(par. 4).
Vrijwillige adoptie kan positief worden beoordeeld, omdat zij de
rechtseenheid binnen de nationale rechtsorde en tussen de nationale
en Europese rechtsorde bevordert, en omgekeerde discriminatie van
44

Zoals in paragrafen 1 en 4 aangegeven, is de invulling van artikel 3:4 lid 2 Awb
conform het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel ook een wens van de wetgever
45
J.E. van den Brink e.a., ‘Hoofdstuk IV’, p. 190-194, met verwijzing naar onder
meer zaak C-210/10 (Urbán), ECLI:EU:C:2012:64, en zaak C-501/14 (EL-EM2001), ECLI:EU:C:2016:77.
46
Zie voor dit standpunt inmiddels ook de conclusie van advocaten-generaal
Widdershoven & Wattel van 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1468 (Waadhoeke).
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louter nationale vorderingen voorkomt (par. 1). Bovendien reduceert
zij de complexiteit die het gevolg zou zijn van het werken met twee
standaarden van het hetzelfde beginsel of concept, een voor nationale
zaken binnen de werkingssfeer van het Unierecht en één in louter nationale zaken. Om die voordelen te realiseren is het van belang dat de
nationale rechter het Europese beginsel of concept ook in louter nationale zaken zoveel mogelijk invult conform de (vervolg)rechtspraak
van het Hof van Justitie. Tegelijkertijd is vrijwillige adoptie wel een
keuze van de nationale rechter en geen Europese verplichting.
Daarom kan hij in uitzonderlijke situaties ervoor kiezen om op onderdelen van het Europese concept of beginsel in louter nationale zaken een koers te varen die afwijkt van die van het Hof van Justitie.
Een onderwerp waarvoor dat zou kunnen gelden zijn Nederlandse
algemene rechtsbeginselen die meer bescherming bieden dan hun
Unierechtelijke equivalenten, in het bijzonder het vertrouwens- en
gelijkheidsbeginsel. Zij zouden de vrijwillig geadopteerde Europese
handhavingsplicht in louter nationale zaken enigszins kunnen relativeren (par. 5). Voor zo’n ‘eigen koers’ is vooral reden als de Europese
invulling sterk is ingegeven door de uniforme toepassing van het
Unierecht, een belang dat in louter nationale situaties minder zwaar
weegt.
Kort en goed, vrijwillige adoptie draagt bottom up bij aan Europese
integratie en laat tegelijkertijd enige ruimte voor behoud van de eigen
nationale identiteit. Ook daarom lijkt mij dit een instrument naar
Leonards hart.47

❦

47

Dat Leonard de constitutionele identiteit van de lidstaten hoog in het vaandel
heeft, blijkt bijvoorbeeld uit zijn FIDE 2012 General report: The Protection of
Fundamental Rights post-Lisbon. The interaction between the EU Charter of
Fundamental Rights, the European Convention (ECHR) and National Constitutions,
Reports from the XXVth FIDE Congress (Tartu University Press 2012).
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Creativiteit in de rechtswetenschap:
cismontane verkenningen
ERNST HIRSCH BALLIN
Tilburg University & Universiteit van Amsterdam

L

ang voordat Leonard Besselink en ik als rechtsvergelijkend georiënteerde constitutionalisten met elkaar in gesprek
kwamen, ontmoetten wij elkaar in een heel ander soort gesprekken, al in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het kader daarvan
was de werkgroep Kerk en Staat van de Katholieke Raad voor Kerk
en Samenleving, een in 1965 door kardinaal Alfrink ingesteld en in
1993 opgeheven gremium voor beraad en advies over diverse terreinen van katholiek maatschappelijk engagement.1 Wij zochten het gesprek met mensen van verschillende politieke stromingen, zonder gemeenschappelijke conclusies na te streven. Op de achtergrond speelden verschillen een rol die te maken hadden met een sterke neiging in
katholiek Nederland om morele normen strikt uit te leggen, dan wel
– juist omdat ze zo strikt worden opgevat – radicaal te verwerpen,
terwijl in Rome het besef sterker leefde dat naar mate een norm hoger

1

Ook later heeft dit onderwerp Leonard nog beziggehouden. Zie bijvoorbeeld
L.F.M. Besselink, ‘Religieuze waarheid, recht en tolerantie’, 4(1) Nederlands
Tijdschrift voor Kerk en Recht (2010), p. 1-15.

Liber amicorum Besselink (2021) p. 183–192
This work is licensed under CC BY 4.0.
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gegrepen is, meer rekening moet worden gehouden met levenssituaties die daaraan niet helemaal voldoen.
Soms wordt dit omschreven als het verschil tussen cismontaan en
transmontaan geloofsleven, of ruimer: als cismontane en transmontane cultuur. ‘Cis-Alpijns’ en ‘trans-Alpijns’ duidt op hetzelfde onderscheid. ‘Cismontaan’ is thuis aan deze zijde van de Alpen, ‘transmontaan’ aan gene zijde daarvan. Wat cismontaan is, en wat transmontaan, hangt ervan af van welke kant je naar de bergen kijkt. Vanuit het standpunt van de Kerk van Rome zijn wij hier de transmontanen. Laten we het daar even op houden. De cismontane cultuur
heeft evengoed regels als de transmontane, maar zoekt opvallend vaak
ruimte voor onverwachte wendingen en creatieve herinterpretaties,
en vooral: zij waardeert die ruimte meer. Daar kunnen wij transmontanen wat van leren, zoals de Vlaamse schilders in de Renaissance en
de grootste kunstenaars uit de Noordelijke Nederlanden, zoals Rembrandt van Rijn, lieten zien.2 Ook juristen kunnen zich als creatieve
mensen ontwikkelen. Zo is Leonard van zijn onderzoek bij het Europees Universitair Instituut in Fiesole bij Florence teruggekeerd verrijkt met een cismontane openheid voor wat onverwachte vernieuwing brengt.
Op het eerste gezicht zal het wat zonderling aandoen te spreken van
creativiteit in de rechtswetenschap. Recht mag dan in zekere zin een
kunst zijn, maar de wetenschap van het recht is dat toch niet? In een
recent beknopt boek over methodologische vragen in ons wetenschapsgebied heb ik desalniettemin betoogd dat verkennend rechtswetenschappelijk onderzoek – onderzoek dat gericht is op het vinden
van mogelijkheden voor verdere rechtsontwikkeling – creatief moet
zijn, creatiever dan de traditionele rechtsgeleerdheid die het geldende
recht systematiseert en verklaart, en daarbij geneigd is dat recht statisch op te vatten.3
Rechtsgeleerdheid langs gebaande paden is maar al te vaak een leer
van de ‘heersende leer’. Verkennend rechtswetenschappelijk onder2

M. Hommes & E. van de Wetering, Rembrandt - Caravaggio (WBooks 2006).
E. Hirsch Ballin, Advanced Introduction to Legal Research Methods (Edward Elgar
2020).
3
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zoek laat zich echter voeden door kritisch onderzoek naar de machtsverhoudingen waaruit het geldende recht is voortgekomen. Het
brengt met empirisch onderzoek de realiteiten van de werking van
het recht in kaart en confronteert dit met de eisen die worden ontleend aan rechten van de mens en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals). Verkennend onderzoek wint
aan waarde als het creatief genoeg is om de uitdagingen aan te gaan
die – zoals Marietta Auer het verwoordde – gelegen zijn in de contradicties van de moderniteit.4
Wie zo naar het recht kijkt, zal ook in het vizier krijgen dat inzake
juridische begrippen en hun verbindingen – ik noemde dit de grammatica van het recht – juristen vaak voorbarig vastigheid aannemen,
terwijl het in feite om een momentopname gaat van veranderlijke verhoudingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de sinds Gaius’ Institutiones
slechts schijnbaar onveranderlijke categorieën van persona en res. Legitimatie of afschaffing van de slavernij, onderwerping of bevrijding
van mensen naar gelang van gender en etniciteit, beperking van rechten tot burgers of erkenning van universele rechten hebben allemaal
geleid tot een veranderlijke inhoud van het onderscheid van persona
en res. De filosoof Roberto Esposito heeft in een genealogisch onderzoek naar dit begrippenpaar hierop gewezen. Ook menselijke wezens
kunnen, wanneer zij tot slaaf zijn gemaakt, worden gereduceerd tot
een ‘ding’, een object waarvan subjecten die de rol van ‘persoon’ vervullen eigenaar zijn.5
Wie verkennend rechtswetenschappelijk onderzoek doet, kan
nieuwe mogelijkheden binnen haar of zijn gezichtskring brengen
door rechtsvergelijkend onderzoek te doen. Tot de laatste decennia
van de vorige eeuw speelde rechtsvergelijking met het Duitse en het
Franse taalgebied in Nederland een belangrijke rol. Daarvoor was ook

4

‘Die Herausforderung der Gegenwart liegt in den Widersprüchen der Modern’,
aldus M. Auer, ‘Cantus firmus der Moderne: Rechtstheorie in der Berliner
Republik’, in: T. Duve & S. Ruppert (red.), Rechtswissenschaft in der Berliner
Republik (Suhrkamp 2018), p. 121–146 (citaat p. 141).
5
R. Esposito, Le persone e le cose (Einaudi 2014). Engelse vertaling: R. Esposito,
Persons and Things: From the Body’s Point of View (Polity Books 2015).
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alle reden, gezien de herkomst van onze instituties en wetgeving. 6
Sindsdien is echter het wetenschappelijk en educatief klimaat sterk
beïnvloed door een trans-Atlantische jetstream die niet alleen tot gebruik van de Engelse taal in veel publicaties – die van Leonard en mij
niet uitgezonderd – heeft geleid, maar ook de wijze van kijken naar
en denken over het recht heeft veranderd. Het naar Amerikaans model steeds verder naar de achtergrond dringen van verantwoordelijkheid voor de manier waarop mensen gebruik maken van hun vrijheid
van meningsuiting, ook als die ten koste gaat van de vrijheid van anderen om als medeburger gerespecteerd te worden, is daarvan maar
een voorbeeld.
Des te meer is het van belang om ruimte te houden, of te maken,
voor creativiteit in de herinterpretatie van teksten die op het eerste
gezicht hetzelfde blijven. De semioticus en literator Umberto Eco
heeft eraan herinnerd dat volgens Thomas van Aquino (1225-1274)
juist ‘hogere’ teksten, zoals die van heilige boeken, op een open manier moeten worden gelezen, op zoek naar allegorieën, en morele of
mystieke betekenissen.7 Dat laat zich ook zeggen van hogere juridische teksten. Een grondwetsbepaling of een rechtsnorm met een
ruim toepassingsbereik moet met meer openheid voor de ontwikkeling en contextualiteit van betekenissen worden gelezen dan een bepaling over douanetarieven.8
Dit brengt mij bij een tweede punt van ontmoeting met Leonard
Besselink van waaruit wij dezelfde richting zijn ingeslagen. Al waren
de aanleidingen verschillend, voortbouwend op de humaniora in
onze opleiding hebben wij beiden ons toegang verschaft tot de Italiaanse wetenschap, Leonard nog een stuk beter dan ik. Als ik het mijzelf gemakkelijk wil maken, neem ik een vertaling van Italiaanse geschriften ter hand – maar die is er niet altijd. De auteurs die ik net
aanhaalde – Esposito en Eco, en ook wat langer geleden Thomas van
6

Zie bijvoorbeeld J.P. de Jong, Bestuursrecht van vreemde herkomst: Een onderzoek
naar de bronnen en grondslagen van een drietal centrale elementen van de
Nederlandse bestuursrechttheorie (diss. K.U. Brabant, Tilburg), (W.E.J. Tjeenk
Willink 1988).
7
U. Eco, A Theory of Semiotics (Indiana University Press 1976), p. 22-23.
8
Hirsch Ballin, Advanced Introduction to Legal Research Methods, p. 22.
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Aquino – zijn alledrie dragers van de cismontane cultuur, en hebben
alledrie lijfelijk en geestelijk de Alpen overschreden, zelf op zoek naar
andere gezichtspunten dan ze reeds in hun omgeving hadden aangetroffen. Die zoektocht kunnen wij ook van de andere kant ondernemen. De verschillen die zich manifesteren rond plaatsen en wateren
van ontmoeting – de Middellandse Zee is er een van – hebben sinds
mensenheugenis in de steden en landen van Italië uitgedaagd tot creativiteit op allerlei terreinen: in beeldende kunsten en letteren, vormgeving en muziek, wetenschap en recht. In een in 2001 verschenen
‘Portret van Italië’ noemt Sabino Cassese Italië een ‘paese di contradddizioni, anomalie, sorprese’, een land van tegenstrijdigheden, onbegrijpelijkheden, verrassingen.9 Italië is, zo schrijft Tullio de Mauro in
hetzelfde boek, ook een land van vele regionale talen en vele hoofdsteden van voor de vereniging in de 19de eeuw: niet alleen Rome,
maar ook Palermo en Napels, Florence, Bologna, Parma, Venetië, Genua, Milaan en Turijn, een voor een centra van cultuur en wetenschap tot in onze tijd.10
Er zijn meer voorbeelden van de creatieve dynamiek in de Italiaanse
wetenschap. Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre) publiceerde in
2007 een boek van zo’n duizend bladzijden onder de titel ‘Principia
iuris’ met een metateoria del diritto, die zowel de grondslagen van de
rechtswetenschap als de algemene rechts- en staatsleer omvat,11 nog
gevolgd door een tweede en een derde deel over democratietheorie en
de syntaxis van het recht. Zijn startpunt zijn de semantiek, de pragmatiek en de syntaxis van het recht. Ook zijn werk heeft mij gestimuleerd bij het schrijven over de methodologie van de wetenschap van
het recht, opgevat als een taal met een bijzondere betekenis.

9

S. Cassese, ’Italia, Paese di contraddizioni’, in: S. Cassese (red.), Ritratto dell’Italia
(Laterza 2001), p. V-X, citaat op p. V. Cassese was destijds hoogleraar aan de
Università di Roma La Sapienza.
10
T. de Mauro, ‘La cultura e la lingua’, in: Cassese (red.), a.w., p. 141-161, aldaar p.
150-151. Het belang van deze steden tot in onze contreien blijkt ook daaruit dat vele
ervan naast hun Italiaanse naam een Nederlandse naam hebben.
11
L. Ferrajoli, Principia iuris: Teoria del diritto e della democrazia (1. Teoria del
diritto) (Editori Laterza 2007).
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De Italiaanse vakgenoten houden zich ook intensief bezig met hun
constitutionele bestel. Er is veel geschreven over de democratie en de
permanente crisis daarvan in Italië, ook door bekende auteurs als de
reeds genoemde Sabino Cassese, voormalig lid van het Constitutioneel Gerechtshof,12 en Gustavo Zagrebelsky, oud-president van dat
hof.13 (Van beiden zijn broers in Nederland bekend geworden: Antonio Cassese als eerste President van het International Straftribunaal voor het vroegere Joegoslavië in Den Haag, Vladimiro Zagrebelsky als lid van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.)
Een andere auteur, Michelangelo Bovero, gaat kritisch in op de dynamiek van het in verval raken van een democratisch staatsbestel, die
leidt tot een ‘kakistocrazia’, een heerschappij van de slechteriken.14
De fascinatie daarvoor leidde tot een bijzondere coproductie. Toen
eind jaren zeventig mijn promotor Luuk Prakke samen met Tijn
Kortmann het plan opvatte om Nederlandse auteurs te vragen een
overzicht te schrijven van het staatsrecht van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen,15 kreeg ik de vraag dat voor Italië te doen.
Sindsdien heeft dit verzamelwerk in het Nederlands en later ook in
het Engels vele drukken beleefd, sinds 2012 met een nieuwe redactie.16 Vanaf de zevende druk (2009), die werd voorbereid in een periode waarin ik als minister van Justitie meer in de Raad van de Europese Unie dan in de wetenschap in contact was met het Italiaanse publiekrecht, zijn de nieuwe edities door Leonard Besselink bewerkt.

12

S. Cassese, La democrazia e i suoi limiti (Mondadori 2017). Cassese schreef ook
over de wereldwijde ruimte van het recht, zij het met een sterk accent op de
ontwikkeling daarvan in Europa: S. Cassese, Lo Spazio giuridico globale (Editori
Laterza 2003).
13
E. Mauro & G. Zagrebelsky, La felicità della democrazia: Un dialogo (Editori
Laterza 2011).
14
M. Bovero, Contro il governo dei peggiori: Una grammatica della democrazia
(Editori Laterza 2000), p. 127.
15
De eerste druk verscheen in 1981: L. Prakke en C.A.J.M. Kortmann, Het
staatsrecht van de landen der Europese Gemeenschappen (Kluwer 1981).
16
Laatstelijk L.F.M. Besselink e.a. (red.), Het staatsrecht van 7 Europese landen
(Kluwer 2018); L.F.M. Besselink e.a. (red.), Constitutional Law of the EU Member
States (Kluwer 2014).
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Voorafgaand aan de hervormingen van de laatste decennia vertoonde het Italiaanse constitutionele bestel in systematiek en organieke structuur, bijvoorbeeld wat betreft de taken van de Raad van
State, veel overeenkomsten met het Nederlandse staatsbestel. Voor
een deel had dat te maken met Franse invloeden in de 19de eeuw. Dat
heeft er echter niet aan afgedaan dat de constitutionele realiteiten en
de politieke cultuur enorm uiteenlopen.
Nog steeds geldt wat sinds de eerste druk in de inleiding staat: dat
het Italiaanse staatsbestel gekenmerkt wordt door een ongewone,
maar toch steeds weer zichzelf – tot op zekere hoogte – corrigerende
spanning tussen il paese legale en il paese reale.17 Die spanning heeft
een prijs, maar maakt het ook mogelijk dat creatieve geesten ontwikkelingen in het vizier nemen die in een minder onstuimig politiek klimaat onopgemerkt blijven. Van groot belang is dat de Italiaanse literatuur over constitutioneel recht, democratie en rechtsstaat zich kan
verhouden tot de jurisprudentie van een in elk opzicht hoogstaand
rechtscollege, het Corte costituzionale, dat bijvoorbeeld de rechten
van kinderen betekenis heeft gegeven als constitutioneel gewaarborgd. Belangrijk is in het Italiaanse constitutionele bestel ook de regionale autonomie, die voor enkele regio’s gelijkt op een federale
structuur. Een van deze regio’s met een speciaal statuut, de Valle
d’Aosta in de Italiaanse Alpen, wilde bijvoorbeeld minder strikte
maatregelen tegen de Covid 19-pandemie toepassen dan voor de Republiek als geheel waren vastgesteld; die regionale wet werd op 14 januari 2021 door het Constitutionele gerechtshof geschorst.18
De commentaren op de Costituzione Italiana van 1947, sindsdien
vele malen gewijzigd, zijn uitgedaagd door een in vergelijking met andere Westeuropese constituties ongewone grondwet. Die van Italië
heeft een aantal bijzondere kenmerken, zoals de expliciete erkenning
van de arbeid en zijn waardigheid als grondslag voor het staatsbestel,
17

E.M.H. Hirsch Ballin, ‘De Italiaanse Republiek’, bewerkt door L.F.M. Besselink,
in: Besselink e.a. (red.), Het staatsrecht van 7 Europese landen, p. 191-255, aldaar
p. 195.
18
Corte costituzionale 14 januari 2021, ECLI:IT:COST:2021:4,
cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021
:4.
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en een expliciete relatie tussen de politieke en sociaal-economische
constitutie van het land. Het grote commentaar van Alfonso Celotto
op de grondwet19 en zijn vele kleinere werken staan naast een verscheidenheid van andere hand- en studieboeken over het constitutionele recht, onder wie die van Roberto Bin en Giovanni Pitruzzella.
Van hen heb ik in mijn eigen publicaties een herijking van de leer van
de machtenscheiding geciteerd die oog heeft voor het verschil tussen
(politieke) beleidsbepaling en de in ons land gebruikelijke identificatie van regering met ‘uitvoerende macht’. Bin en Pitruzzella onderscheiden namelijk een vierde staatsfunctie, te weten die van de algemene beleidsbepaling (funzione di indirizzo politico).20 Een regering
bestuurt niet alleen, door wetten uit te voeren, maar regeert allereerst,
door de lijnen van wetgeving en beleid te ontwikkelen. Deze onderscheiding is ook in de Nederlandse context zeer verhelderend, en sluit
perfect aan bij wat de Europese Raad qua taken en bevoegdheden
onderscheidt van de Commissie.21
Sinds enkele jaren wordt de Italiaanse constitutionele literatuur
verrijkt met een reeks deeltjes waarin de twaalf bepalingen van de
grondwet over de fundamentele beginselen op een inspirerende manier worden becommentarieerd.22 Een boekje van zo’n 160 bladzijden betreft artikel 12, waarvan de tekst niet meer inhoudt dan de
vaststelling van de tricolore, de vlag van de Republiek. Daarin onderzoekt Massimo Luciani grondig en geenszins wijdlopig de betekenis
ervan in een rechtsvergelijkend en politiek-filosofisch perspectief.23

19

A. Celotto, Costituzione annotata della Repubblica italiana (Zanichelli 2018).
R. Bin & G. Pitruzzella, Diritto pubblico (G. Giappichelli Editore 2005), p. 6; zo
ook latere drukken, laatstelijk 2020. Zie hierover ook het hoofdstuk van Nicola Lupo
in deze bundel.
21
Artikel 15, eerste lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt: ‘De
Europese Raad geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Unie en
bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten. Hij oefent geen
wetgevingstaak uit.’
22
De reeks Costituzione italiana: i Principi fondamentali, onder redactie van P.
Costa en M. Salvati, uitgegeven door Carocci editorse.
23
M. Luciani, Costituzione Italiana: articolo 12 (Carocci editore 2018).
20
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Het gaat daar, maar ook in de andere artikelen van de twaalf, om de
Italiaanse constitutionele identiteit. In Italië is een sterk besef aanwezig van de interne, Europese en mondiale multiculturaliteit. 24 Het
begrip constitutionele identiteit heeft in Nederland pas aandacht gekregen sinds artikel 4, tweede lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie van de veronderstelling uitgaat dat alle lidstaten er een
hebben. Identiteit is een riskante denkcategorie, wanneer ze wordt
gezien als een enkelvoudig identificerend kenmerk van mensen waardoor ze verschillen van andere soorten. Zo’n enkelvoudige opvatting
van identiteit, populair in het identitaire rechts-populisme, draagt de
kiem van geweld in zich. Als men echter uitgaat van een voor pluriformiteit vatbaar begrip van identiteit - of liever van mogelijkheden
tot identificatie - kan onderzoek bijdragen aan een intercultureel
open dynamiek. Dat geldt ook voor constitutionele identiteiten.
Constitutionele identiteit heeft die betekenis in het meerlagige constitutionalisme van de Europese Unie. In een door Christian Calliess
en Gerhard van der Schyff geredigeerd boek hebben auteurs uit verschillende lidstaten daarover geschreven. Mijn bijdrage betrof de Nederlandse constitutionele identiteit, waarvoor ik het besef kenmerkend acht dat we samen in hetzelfde schuitje zitten en in onze overleg- en besluitvormingsstructuren – met evenredige vertegenwoordiging en coalitiekabinetten – er samen uit moeten komen.25 Federico
Fabbrini en Oreste Pollicino schreven het hoofdstuk over Italië.
Daarin waarschuwen zij tegen een tendens die de sinds lang bestaande coöperatieve Italiaanse houding tegenover de Europese samenwerking insnoert, ten gunste van een op soevereiniteit gefixeerde,
dientengevolge meer afwerende opvatting van de constitutionele
identiteit.26

24

A. Facchi, I diritti nell’Europa multiculturale (Editori Laterza 2006).
E. Hirsch Ballin, ‘Constitutional Identity in the Netherlands: Sailing with Others’,
in: C. Calliess & G. van der Schyff (red.), Constitutional identity in a Europe of
multilevel constitutionalism (Cambridge University Press 2020), p. 222-242.
26
F. Fabbrini & O. Pollicino, ‘Constitutional Identity in Italy: Institutional
Disagreements in a time of Political Change’, in: C. Calliess & G. van der Schyff
(red.), a.w., p. 201-221.
25
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Oog hebben voor negatieve tendensen behoort ook tot de kenmerken van een open en creatief rechtswetenschappelijk denken. Daarin
staan Fabbrini en Polliciono niet alleen. De auteur die ik als eerste
noemde, Roberto Esposito, publiceerde in 2016 een inmiddels ook
in Engelse vertaling beschikbaar boek over politiek-filosofische benaderingen van de Europese Unie in tijden van crises gerelateerd aan
terrorisme en migratie.27 Alleen door de blik te richten op de buitenwereld, kan men zulke crises ten goede wenden. Voortbouwend op
denkrichtingen in Frankrijk, Duitsland en Italië laat hij zien waarom
de naar binnen gerichte blik tekortschiet: ‘philosophical thought
needs equally to be deterritorialized in order to acquire momentum
and breadth: the outside is always what illuminates the inside, and
never vice versa.’28 De ontmoetingen tussen het cismontane en het
transmontane leren ons niet alleen iets over de anderen, de vreemden
aan gene zijde van de bergen, maar veranderen ook onszelf: steeds
weer ontdekken we mogelijkheden om ons eigen te maken wat ons
aanvankelijk heeft verwonderd of bevreemd. Dit moge het afsluitende motto zijn van mijn tribuut aan Leonard bij zijn, na vele intellectuele reizen over de bergen, zo welverdiende thuiskomst als emeritus.

❦

27

R. Esposito, Da fuori - Una ﬁlosoﬁa per l’Europa (Einaudi 2016); Engelse
vertaling: A Philosophy for Europe (Polity Press 2018), p. 5.
28
Esposito, A Philosophy for Europe, p. 3. Inmiddels is dit boek gevolgd door een
boek dat de antropologische grondslagen van de politiek betreft: R. Esposito,
Pensiero istituente, Tre paradigmi di ontologia politica (Einaudi 2020).
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Klimaatverandering in Nederland en het Verenigd
Koninkrijk: een zaak voor de rechter of de politiek?
CARLA ZOETHOUT*
Universiteit van Amsterdam & Open Universiteit

W

einig arresten van de Hoge Raad uit de afgelopen
jaren zullen tegelijkertijd zo zijn geprezen en zo kritisch
ontvangen als de Urgenda-zaak.1 Zo sprak voormalig Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad J. Spier de volgende lovende
woorden over het arrest (en de conclusie):
‘Dit is vermoedelijk de meest spectaculaire rechterlijke uitspraak en
conclusie in een steeds omvangrijker reeks in talloze landen (…).’
‘Conclusie en arrest zullen ongetwijfeld een belangrijke rol spelen
bij de mondiale ontwikkeling van het recht dat beoogt klimaatverandering binnen de perken te houden. Ze zullen zeker worden verguisd door antagonisten die dogmatiek belangrijker vinden dan de
toekomst van onze aarde of geleerden die (lijken te) menen dat het
politieke primaat heilig is. Anderen zullen moord en brand gaan

* Graag wil ik Bastian Michel bedanken voor zijn constructief kritische commentaar
bij een eerdere versie van dit artikel.
1
Hoge Raad 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006.
Liber amicorum Besselink (2021) p. 193–206
This work is licensed under CC BY 4.0.
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schreeuwen over in hun ogen ongehoord en ongepast activisme van
de rechter.’2
Een opvallende loftuiting: ‘(…) verguisd door antagonisten die dogmatiek belangrijker vinden dan de toekomst van onze aarde’ …?
Geleerden die menen dat het politieke primaat ‘heilig’ is? Vanwaar
deze polemische toon? Het lijkt er sterk op dat deze voormalige A-G
via rechtspraak politiek wil bedrijven.3 Zo stelde J. Spier al in 2016 in
een interview in De Groene Amsterdammer dat hij – nu hij afscheid
heeft genomen bij de Hoge Raad - zijn aandacht volledig wil gaan
richten op grote wereldproblemen, zoals de klimaatverandering. ‘In
deze wicked world is er behoefte aan juridisch activisme’, aldus de
voormalige A-G.4
Dat de rechter in het klimaatvraagstuk een rechtsvormende rol
heeft te vervullen, is ook door anderen verdedigd. Met name privaatrechtgeleerden zien de positie van de rechter in deze als onderdeel van
een wereldwijde rechtsontwikkeling - een ontwikkeling die zij toejuichen.5
2

NJ, 2020/41, p. 170. Zie verder T. Bleeker, K. van den Bos & R. Rijnhout,
‘Urgenda: Rechter deed wat hij moest doen’, NRC Handelsblad 15 januari 2020; E.
Timmer, ‘Uitspraak gooit olie op het vuur’, interview met advocaat L. Bergkamp, De
Telegraaf 11 januari 2020; M. Sommer, ‘Met het Urgenda-arrest doet de Hoge Raad
aan juridisch activisme’, De Volkskrant 3 januari 2020. Dat de uitspraak ook
internationaal aandacht trok, is juist, zie: J. Ponce, ‘A Landmark Dutch Supreme
Court Ruling Obliges the State to Reduce Greenhouse Gas Emissions by 20%, Int’l
J. Const. L. Blog 31 januari 2020, iconnectblog.com/2020/01/a-landmark-dutchsupreme-court-ruling-obliges-the-state-to-reduce-greenhouse-gas-emissions-by-20/
3
Samen met de Duitse filosoof Thomas Pogge is Spier de geestelijk vader van de
zogenaamde ‘Oslo Principles’. Begin 2015 presenteerde een groep internationale
juristen en wetenschappers dit document (tot stand gekomen in de Noorse
hoofdstad), waarin zij hebben onderzocht wat de wettelijke verantwoordelijkheden
van staten zijn om de opwarming van de aarde tegen te houden, zie J. Tielbeke,
‘Juristen als ontstoppers van de klimaatcrisis’, De Groene Amsterdammer 2 december
2015.
4
Aldus Jaap Spier, voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad, aangehaald in: J.
Tielbeke, ‘Het wetboek als breekijzer’, interview met Jaap Spier, De Groene
Amsterdammer 7 september 2016.
5
M.A.. Loth, ‘Too big to trial? Lessons from the Urgenda case’, 23(2) Unif. L. Rev.
(2018), p. 336-353; I. Leijten, ‘Human Rights v. Insufficient Climate Action: The
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Maar tegelijkertijd met alle lofprijzingen was er ook fundamentele
kritiek op de Urgenda-uitspraak. Zo rees onder meer de vraag of Nederland zich met dergelijke activistische rechterlijke uitspraken misschien ontwikkelt tot een ‘dikastokratie’. 6 Op 9 maart 2020 vond in
de Tweede Kamer zelfs een hoorzitting plaats over deze kwestie.7
Amicus Leonard Besselink heeft zich in verschillende publicaties
eveneens over de Urgenda-zaken uitgesproken en wel in zeer kritische
zin. Zo analyseert hij het arrest in het Tijdschrift voor Constitutioneel
Recht, in het licht van de bestaande jurisprudentie over de verhouding rechter en politiek èn over rechterlijke bevelen tot wetgeving.
Besselink zegt over het arrest:
‘(…) mijn stelling is dat de Hoge Raad helemaal géén te bereiken
beleidsdoel had moeten opleggen aan de Staat, omdat dit in casu
aan parlement en regering (de wetgevende en uitvoerende macht)
is.’ ‘(…) het [arrest, CZ] maakt een inbreuk op de machtenscheiding zoals deze tot aan het Urgenda-arrest constitutioneel-

Urgenda Case’, 37(2) Netherlands Quarterly of Human Rights (2019), p. 112-118
over de Hof-uitspraak inzake Urgenda.
6
De term ‘dikastocratie’ werd in Nederland geïntroduceerd door Erik Jurgens. Zie:
E.C.M. Jurgens, ‘Over de illusie dat rechterlijke toetsing van de wet aan onze huidige
Grondwet zinvol is’, in: P. Cliteur, H. Franken, W. Voermans (red.), Naar een
Europese Grondwet (Boom Juridisch 2004), p. 117-123, aldaar p. 121. Zie ook: J.C.A.
de Poorter, ‘Is Nederland verworden tot een dikastokratie? Over rechterlijke
rechtsvorming en strategisch procederende belangenorganisaties’, 34(3) NTB (2020),
p. 105-113.
7
In de Eerste Kamer leidde het arrest zelfs tot de volgende opmerkelijke motie van
het Eerste Kamerlid Cliteur c.s: ‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende
dat Nederland bestaat uit een wetgevende macht, een uitvoerende macht en een
rechtsprekende macht, die van elkaar zijn gescheiden, constaterende dat in een
democratie het zwaartepunt van de macht bij de wetgevende macht dient te liggen,
omdat alleen die een democratisch mandaat heeft, spreekt uit dat een verschuiving
van het zwaartepunt van de macht van de wetgevende macht naar de rechtsprekende
macht, de democratie ondermijnt, en gaat over tot de orde van de dag.’ EK
Vergaderjaar 2019–2020, Kst-34430, Staatscommissie Parlementair Stelsel. De motie
is overigens verworpen.
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rechtelijk vorm heeft gekregen, juist ook in de jurisprudentie van
de Hoge Raad zelf.’8
Besselinks visie op dit arrest ligt in het verlengde van wat hij eerder
schreef in reactie op de uitspraak van het Hof.9 Tòt de Urgenda-zaak
nam de rechter terughoudendheid in acht in dergelijke zaken, vanuit
de overweging dat wanneer er een veelheid van alternatieven bestaat
om een politieke beleidskwestie op te lossen, rechterlijk ingrijpen
ongeoorloofd is. Het is dan aan de politieke besluitvorming en belangenafweging van de gekozen volksvertegenwoordigers om zich hierover uit te spreken. Aldus Besselink over de jurisprudentie van de
Hoge Raad tot Urgenda.
Ook in het Verenigd Koninkrijk diende zich onlangs de vraag aan
of het aan de rechter is of aan de politieke organen om zich uit te
spreken over het klimaat. Twee ‘high profile’ uitspraken van het
Court of Appeal for England and Wales10 en het Supreme Court11
over de aanleg van een derde landingsbaan bij het vliegveld Heathrow
uit 2020, zijn daarom ook voor Nederland interessant. In deze zaken
stonden eveneens belangenorganisaties tegenover de staat, maar
schaarden lokale overheden zich bovendien bij de eisers.

8

L.F.M. Besselink, ‘Rechter en politiek: Machtenscheiding in de Urgenda-zaak’,
11(2) Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (2020), p. 128-152, aldaar p. 130. C.
Zoethout, ‘Rechter of politiek? Over het Klimaatarrest en het debat over rechterlijk
activisme in Nederland’, 75(5) Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en
Publiekrecht (2020), p. 242-250.
9
Naar aanleiding van de Hof-uitspraak (Hof Den Haag 9 oktober 2018,
ECLI:NL:GHDHA:2018:2591) schreef Leonard Besselink, ‘Het gaat er niet om dat
de rechter recht moet spreken, maar dat hij niet mag wetgeven’, 94(9) NJB (2019), p.
606-607; L.F.M. Besselink, ‘De constitutioneel meer legitieme manier van
toetsing: Urgenda voor het Hof Den Haag,’ 93(41) NJB (2018), p. 3078-3082. Zie
ook R. Schutgens, ‘Urgenda en de trias. Enkele staatsrechtelijke kanttekeningen bij
het geruchtmakende klimaatvonnis van de Haagse rechter’ 90(33) NJB (2015), p.
1675 e.v.
10
27 februari 2020, [2020] EWCA Civ 214 Case Nos: C1/2019/1053,
C1/2019/1056 and C1/2019/1145.
11
16 december 2020, [2020] UKSC 52.

196

CARLA ZOETHOUT ☙
In dit liber amicorum Besselink wil ik Leonards principiële staatsrechtelijke visie op de Urgenda-zaken voor het voetlicht brengen.
Besselink benadrukt daarbij een naar mijn overtuiging belangrijke
waarde: de rechterlijke terughoudendheid als constitutionele identiteit van de Nederlandse rechtsorde. Met deze visie als uitgangspunt
wil ik vervolgens de uitspraken van de Britse rechters in de
Heathrow-procedures bespreken om af te sluiten met enkele opmerkingen over het resultaat van de Nederlandse en Britse procedures in
het licht van Besselinks beschouwingen.
I. Rechterlijke terughoudendheid als constitutionele identiteit
In ‘Rechter en politiek: Machtenscheiding in de Urgenda-zaak’
begint Besselink met de stelling dat de Nederlandse constitutionele
identiteit in hoge mate is bepaald door ‘het beginsel van rechterlijke
terughoudendheid jegens de wetgever.’12 Aan die identiteit werd in
1848 voor het eerst uitdrukking gegeven met de bepaling ‘De wetten
zijn onschendbaar’, in 1983 opgevolgd door artikel 120 Grondwet
dat de rechter verbiedt wetten en verdragen aan de Grondwet te toetsen. Het laatste woord over de vraag of formele wetten in
overeenstemming zijn met de Grondwet is dus aan de wetgever, niet
aan de rechter. Op het toetsingsverbod is – zoals bekend – in 1956
een uitzondering gemaakt voor rechtstreeks-werkende internationale
bepalingen (artikel 94 Grondwet). Maar het is de rechter verboden
12

Besselink, ‘Rechter en politiek: Machtenscheiding in de Urgenda-zaak’, p. 131.
Over de discussie rechter of politiek op het niveau van de EU, zie de dissertatie van
Nik de Boer (2018, UvA). De Boer stelt dat Europese integratie een politiek
onderwerp is en niet een zaak voor de rechter. Constitutionele hoven van de lidstaten
van de EU hebben de verdragen en secundaire EU-regelgeving geïnterpreteerd in het
licht van nationaal constitutioneel recht. Daarbij ging het om majeure onderwerpen
als de democratische legitimiteit van de EU, de bescherming van de rechten en
vrijheden van de burgers, bevoegdheidsverdeling tussen EU en de lidstaten en de
relatie EU en nationale soevereiniteit. Dit zijn onderwerpen die door democratisch
gelegitimeerde instituties dienen te worden beoordeeld in plaats van door rechters,
aldus De Boer: N.J. de Boer, Judging European Democracy: National Constitutional
Review of European Law and Its Democratic Legitimacy, dissertatie Universiteit van
Amsterdam, 2018.
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aan niet-rechtstreeks werkende bepalingen te toetsen. In zekere zin
zou men deze ‘Nederlandse constitutionele identiteit’ van rechterlijke terughoudendheid ten opzichte van de wetgever kunnen
vergelijken met het Britse model van ‘parliamentary sovereignty’.
Ook dat gaat er immers traditioneel vanuit dat het niet aan de rechter
is om ‘Acts of Parliament’ te toetsen. Het laatste woord is aan de democratisch gelegitimeerde instellingen, niet aan de rechter.
Besselink ziet dit geheel van grondwettelijke bepalingen als uitdrukking van het beginsel van machtenscheiding. In de literatuur
over de Urgenda-zaak wordt dit beginsel wel opgeworpen als een
nietszeggende stijlfiguur, maar dat is ten onrechte, stelt hij. Het beginsel van machtenscheiding of de rechterlijke terughoudendheid
ten opzichte van de wetgever, heeft zich ontwikkeld ‘tot een wezenskenmerk van de Nederlandse constitutie’. 13 Tòt de zaak Urgenda
heeft de Hoge Raad in een reeks van arresten (waarbij Besselink onder meer noemt het Van den Bergh-arrest, het Harmonisatiewet-arrest, het Spoorwegstaking-arrest, het Rookverbod-arrest en het SGParrest) de grondwettelijke bepalingen nader uitgelegd en opgevat als
grens aan wat de rechter vermag.
Nauw verbonden met de grenzen aan de rechtsvormende taak is
‘het verbod van rechterlijke bevelen tot wetgeving’. Immers, met dat
verbod worden de effecten van de toetsing beperkt. Zoals Besselink
in een uitgebreide uiteenzetting laat zien, werd dit verbod voor het
eerst geformuleerd in het Waterpakt-arrest ten aanzien van bevelen
tot formele wetgeving.14 De grondslag hiervoor is gelegen in artikel
81 Grondwet: de vraag of, wanneer en in welke vorm een wet tot
stand moet komen is aan de politieke organen en het is niet aan de
rechter om in dat proces in te grijpen.15
13

Besselink, ‘Rechter en politiek: Machtenscheiding in de Urgenda-zaak’, p. 130.
HR 21 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8462 (Waterpakt).
15
In Waterpakt, r.o. 3.5, formuleert de Hoge Raad als volgt: ‘Wetten in formele zin
worden ingevolge art. 81 Grondwet vastgesteld door de regering en de StatenGeneraal, waarbij de vraag of, wanneer en in welke vorm een wet tot stand zal
komen, moet worden beantwoord op grond van politieke besluitvorming en
afweging van de erbij betrokken belangen. De evenzeer op de Grondwet berustende
verdeling van bevoegdheden van de verschillende staatsorganen brengt mee dat de
14
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De jurisprudentie van de Hoge Raad wordt gecontinueerd met het
Rookverbod-arrest (dat de rechter ruimere bevoegdheden toekent ten
aanzien van de uitleg van rechtstreeks werkende bepalingen16) en het
SGP-arrest. In het laatste arrest leest Besselink (hoe onduidelijk het
ook door de Hoge Raad is geformuleerd) een uitbreiding van het verbod van rechterlijke wetgevingsbevelen, tot andere bevelen die een
belangenafweging van politieke aard inhouden. Maar in Urgenda
ziet de Hoge Raad dat anders. Zo stelt de Raad dat:
‘het de rechter uitsluitend niet is toegestaan om een bevel te geven
wetgeving met een bepaalde, specifieke inhoud tot stand te brengen.
Alleen dan doen zich immers de bezwaren voor die aan de orde zijn
in overwegingen waarop de [op het wetgevingsbevel betrekking
hebbende] rechtspraak berust.’17
Wel kan de rechter, zegt de Hoge Raad, een verklaring van recht
uitspreken dat het uitblijven van wetgeving onrechtmatig is, en
‘Ook kan hij het betrokken openbaar lichaam een bevel geven om
maatregelen te nemen teneinde een bepaald doel te bereiken, zolang dat bevel niet neerkomt op een bevel om wetgeving met een
bepaalde, specifieke inhoud tot stand te brengen.’18
Daarmee is de Hoge Raad ver afgedreven van de grondwettelijk vastgelegde (en tot dusverre in de jurisprudentie beleden) Nederlandse
constitutionele identiteit en die tot dusver richting gaf aan de jurisprudentie. Besselink wijst deze ontwikkeling principieel van de hand.

rechter niet vermag in te grijpen in die procedure van politieke besluitvorming.’
Aangehaald door Besselink, ‘Rechter en politiek: Machtenscheiding in de Urgendazaak’, p. 135.
16
Ik doe hiermee de uitgebreide analyse van het arrest, in vergelijking met het
standaard Spoorwegstaking-arrest (HR 20 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9402)
natuurlijk tekort. Ik verwijs opnieuw naar Besselink.
17
R.o. 8.2.3 Urgenda-arrest.
18
R.o. 8.2.6 Urgenda-arrest.
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Voor de Britse constitutionele verhoudingen tussen wetgever en
rechter geldt eenzelfde uitgangspunt. Immers, de soevereiniteit van
het parlement brengt met zich mee dat de rechter zich terughoudend
dient op te stellen. Niettemin zagen velen de uitspraak van het Court
of Appeal ten aanzien van Heathrow als een novum in klimaatzaken
en een belangrijk precedent voor toekomstige procedures. In het vervolg van deze bijdrage zal ik me vooral richten op een aantal ‘highlights’ uit de procedures en in het bijzonder op de verhouding rechter
en politiek.
II. De Britse Heathrow-procedures
In februari 2020 deed het Court of Appeal in Londen uitspraak in
een zaak die (net als de Urgenda-zaak in Nederland) door velen werd
toegejuicht als een mijlpaal voor het klimaat. De Britse zaak ging over
de uitbreiding van vliegveld Heathrow met een derde landingsbaan19,
op basis van beleid dat is geformuleerd in de ‘Airports National Policy Statement’.20 De uitbreiding werd voor de rechter aangevochten.
In hoger beroep (de in deze procedure zo geruchtmakende uitspraak)
zag het Court of Appeal zich geconfronteerd met drie claims van
verschillende eisers. Interessant is dat het ging om eisen afkomstig
van zowel decentrale overheden als belangenorganisaties, in gezamenlijke en afzonderlijke claims. De eerste eis was afkomstig van de
‘London Borough of Hillingdon Council and the councils of four
adjacent London boroughs’, Greenpeace Ltd. en ‘the Mayor of London’ (“the Hillingdon claimants”); de tweede eis was afkomstig van
de belangenorganisatie ‘Friends of the Earth Ltd’. (“Friends of the
Earth”) en de derde van de belangenorganisatie ‘Plan B Earth’.
Om enige achtergrondinformatie te verschaffen tot deze procedure
en om duidelijk te maken waarover het Court of Appeal meent zich
19

27 februari 2020, [2020] EWCA Civ 214 Case Nos: C1/2019/1053,
C1/2019/1056 and C1/2019/1145.
20
New runway capacity and infrastructure at airports in the south east of England
(‘the ANPS’). De ANPS is een nationaal beleidsdocument dat is opgesteld door de
toenmalige minister voor transport in juni 2018, op basis van sectie 5(1) van de
Planning Act 2008).
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te moeten uitspreken (en waarover dus niet), begint de uitspraak met
een schets van de positie van Heathrow. De luchthaven Heathrow is
de drukste ter wereld met twee landingsbanen. Per jaar gaat zo’n 70 %
van de internationale vluchten van het Verenigd Koninkrijk via
Heathrow, waarbij tachtig miljoen passagiers worden vervoerd en
480,000 luchtverkeersbewegingen plaatsvinden (ter vergelijking:
Schiphol heeft vijf landingsbanen en vervoerde in 2019 71,7 miljoen
passagiers. Er vonden 496,833 vliegbewegingen plaats). De Britse regering betoogt dat – als Heathrow zijn status als ‘a leading aviation
“hub”’ wil behouden – de vliegcapaciteit moet toenemen. De vraag
of dat betekent dat er een derde landingsbaan moet komen is al lange
tijd onderwerp van politiek debat, in samenhang met de kosten voor
het milieu en meer recent met de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan door het verminderen van de CO2 uitstoot.
Dan vervolgt het Court of Appeal met de stelling dat de onderhavige verzoeken de rechter niet in dat politieke debat zullen betrekken:
‘(…) They do not face us with the task of deciding whether and how
Heathrow should be expanded. That is not the kind of decision
that courts can make, and is ultimately a political question for the
Government of the day. Rather, we are required to consider
whether the Divisional Court was wrong to conclude that the Government’s policy in favour of the development of a third runway at
Heathrow was produced lawfully. That is the question here. It is
an entirely legal question. (cursivering van mij, CZ).’21
De rechters van het Court of Appeal spreken zich dus alleen maar uit
over de vraag of de rechter in eerste instantie, de Divisional Court,
ten onrechte oordeelde dat het regeringsbeleid ten aanzien van
Heathrow rechtmatig was. Het Court of Appeal spreekt zich
uitdrukkelijk niet uit over de vraag of Heathrow moet worden uitgebreid met een derde landingsbaan of dat de vliegcapaciteit van het
21

27 februari 2020, [2020] EWCA Civ 214 Case Nos: C1/2019/1053,
C1/2019/1056 and C1/2019/1145, par. 2.
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Verenigd Koninkrijk moet worden uitgebreid. ‘Those matters are the
Government’s responsibility and the Government’s alone.’22
Het Court of Appeal deelt de bevindingen van het Divisional
Court in belangrijke mate. Net als de rechter in eerste instantie concludeert het Hof dat de klachten ten aanzien van het ‘Airports National Policy Statement’ falen, waarbij onder meer wordt getoetst aan de
Habitat Richtlijn en de Richtlijn Strategische milieubeoordeling.23
Maar, in één belangrijk opzicht wijkt het Court of Appeal af en
meent het dat aan de eisers moet worden toegegeven. Het gaat hierbij
in het bijzonder om de bepaling in sectie 5(8) van de Planning Act –
over het regeringsbeleid en de verplichtingen ten aanzien van klimaat.
En dat is de crux van de uitspraak, de reden waarom deze is bejubeld
als een ‘landmark decision’. De bepaling eist dat het beleid zoals dat
is neergelegd in de ANPS, een uitleg moet bevatten over de manier
waarop rekening wordt gehouden met de verplichtingen die de regering heeft om de klimaatverandering terug te dringen. Die verplichtingen zijn neergelegd in het Akkoord van Parijs.24 Zo stelt het Court
of Appeal:
‘The Paris Agreement ought to have been taken into account by
the Secretary of State in the preparation of the ANPS, but was not
(…). What this means, in effect, is that the Government when it
published the ANPS had not taken into account its own firm policy commitments on climate change under the Paris Agreement.
That, in our view, is legally fatal to the ANPS in its present form.’25
De iure betekent dit (aldus het Court of Appeal) dat de ANPS geen
effect zal hebben totdat in heroverweging de juiste procedure is gevolgd (en dus rekening wordt gehouden met het Akkoord van Parijs).
22

Idem, par. 2 en 281-285.
Idem, par. 283. Opvallend is dat in deze procedure, bij de toetsing van de vraag of
de ANPS rechtens was, mensenrechten geen rol spelen. De Human Rights Act komt
niet in de beoordeling voor.
24
Gesloten in 2015 en door het Verenigd Koninkrijk geratificeerd in November
2016.
25
Par. 283-284.
23
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De facto betekende de uitspraak dat de aanleg van de derde landingsbaan van Heathrow voorlopig moest worden stopgezet.
De uitspraak werd in het Verenigd Koninkrijk geprezen als inspiratiebron voor toekomstige zaken, als voorbeeld van de meer actieve rol
die rechters gaan spelen in het implementeren van klimaatafspraken26 en als bewijs dat voor het eerst de impact van menselijk handelen prevaleerde boven de ‘heilige graal van de economische groei.’ 27
De teleurstelling zal dan ook groot zijn geweest toen het Supreme
Court op 16 december 2020 tot een heel andere uitspraak kwam, in
het beroep dat de eigenaar van Heathrow tegen de eerdere zaak instelde.28 Kort gezegd kwam de uitspraak hierop neer. Volgens het Supreme Court waren de nationale klimaatdoelstellingen die het Verenigd Koninkrijk eerder formuleerde in de Climate Change Act
2008, strenger en meer vergaand dan die welke het Verenigd Koninkrijk in acht moet nemen onder het Akkoord van Parijs. Op het moment waarop het ANPS in 2018 werd vastgesteld, was die strengere
nationale wet het uitgangspunt. Dat betekende dat de regering voldoende rekening had gehouden met de verplichtingen voor het Verenigd Koninkrijk op basis van het Verdrag van Parijs. In reactie op de
uitspraak schreef David Hart QC:
‘Whatever you think of the outcome, it is deeply odd that a major
policy document on airports can be finalised in 2018 without explicit reference to the Paris Agreement concluded some 3 years before. It is as if it is the unmentionable.’29

26

B. Mueller & M. Landler, ‘U.K. Court Blocks Heathrow Airport Expansion,
Citing Climate Commitments’, New York Times 28 februari 2020.
27
S. Laville, ‘Heathrow runway ruling prioritises planet over needs of UK plc’, The
Guardian 27 februari 2020.
28
R (o.t.a Friends of the Earth et al) v. Heathrow Airport Ltd [2020] UKSC 52.
29
D. Hart, ‘When is a policy not a policy: Supreme Court on Heathrow expansion’,
UK Human Rights Blog 21 december 2020, laatst geraadpleegd 21-1-2021.
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III. Enkele vergelijkende opmerkingen
Het spreekt vanzelf dat de Nederlandse en Britse procedures maar tot
op zekere hoogte vergelijkbaar zijn. De Nederlandse Urgenda-zaken
gingen over het hele Nederlandse klimaatbeleid, terwijl in de
Heathrow-zaken één majeur infrastructureel project aan de orde was,
waarbij de rechter zich vooral boog over de vraag of de juiste procedures waren gevolgd.
Staatsrechtelijk gezien zijn beide zaken interessant vanwege de opstelling van de rechter ten aanzien van politieke besluitvorming.
Maar ook andere aspecten verdienen aandacht. Zo kunnen beide zaken worden gezien als procedures waarin het algemeen belang tegenover het algemeen belang staat. Althans, in de Nederlandse zaak werd
Urgenda beschouwd als handelend namens de inwoners van ons land
(en daarmee ten behoeve van het algemeen belang). Dat is een onterechte pretentie. In de Britse zaak stonden verschillende ‘London Boroughs’ (lokale overheden) tezamen met Greenpeace, de burgemeester van Londen, de belangenorganisaties ‘Friendsof the Earth Ltd’ en
‘Plan B Earth’ tegenover de toenmalige Britse minister van transport.
Opvallend was verder dat in de Britse procedure mensenrechten
geen enkele rol speelden. Anders dan in de Nederlandse zaak waar de
artikelen 2 EVRM (recht op leven) en 8 EVRM (recht op privacy)
prominent figureerden en uiteindelijk mede leidden tot het bevel om
maatregelen te nemen, beperkten de Britse rechters zich tot een betrekkelijk formele toetsing; de procedure die door de regering was gevolgd was (on)rechtmatig omdat het Akkoord van Parijs in aanmerking had moeten worden genomen. Om die reden moest de ANPS
worden heroverwogen, volgens het Court of Appeal. Het Supreme
Court achtte heroverweging niet nodig – er was wel degelijk rekening
gehouden met het Akkoord.
Zowel de Hoge Raad-uitspraak in Urgenda als die van het Court
of Appeal inzake Heathrow is door een bepaalde groep ‘juridische activisten’ geprezen als exemplarisch voor de nieuwe rol die de rechter
op zich neemt in rechtszaken over de klimaatverandering, zij het dat
in de eerste zaak het Nederlandse klimaatbeleid als geheel werd getoetst, terwijl in de Britse procedures één nationaal infrastructureel
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project aan de orde was waarvan het al dan niet doorgaan enorme
consequenties voor het klimaat zou hebben.
Of de beide uitspraken inderdaad de geschiedenis zullen ingaan als
voorbeelden van rechterlijk activisme voor het klimaatbeleid is maar
zeer de vraag. In zijn analyse laat Besselink zien dat wat betreft de Urgenda-zaak, hoezeer hij ook vindt dat in deze uitspraak de grenzen
tussen rechtsprekende en politieke machten zijn verlegd, de constitutionele gevolgen van de uitspraak nogal meevallen. Ook dat is een terechte bewering. Het bevel komt uiteindelijk neer op een inspanningsverplichting en herhaalt in wezen wat rechtens al vaststond.
Ook de gevolgen van de Court of Appeal uitspraak waren eigenlijk
bescheiden, ook al werd deze geprezen als een nieuwe impuls in de
juridische procedures tegen projecten met een grote impact op het
milieu. De uitspraak van het Supreme Court daarentegen was vergaand. Opmerkelijk was namelijk dat de Britse regering niet in beroep was gegaan en de uitspraak van het Court of Appeal al had geaccepteerd – het Akkoord van Parijs zou in de overwegingen worden
betrokken. Heathrow ging door met procederen. Door een verschil
in interpretatie van beide rechters kan dus nu de derde landingsbaan
verder worden ontwikkeld. Maar twee maanden later diende de coronapandemie zich aan met enorme gevolgen voor het vliegverkeer.
IV. Tot slot
De Urgenda-uitspraken hebben in de juristenwereld in zekere zin tot
een scheiding der geesten geleid. Privatisten prezen de uitspraken,
staatsrechtgeleerden toonden zich over het algemeen veel kritischer.
Zo ook Besselink, die terecht en overtuigend liet zien dat Urgenda
ten onrechte breekt met het beginsel dat ten grondslag ligt aan de Nederlandse constitutionele verhoudingen - de rechterlijke terughoudendheid jegens de wetgever. In de Britse zaken waar dit
uitgangspunt nauw samenhangt met de ‘sovereignty of Parliament’,
werd dat beginsel duidelijker in acht genomen.
In reactie op het argument van de Staat in Urgenda dat het niet de
taak van de rechter is om de politieke afwegingen te maken die nodig
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zijn voor besluitvorming over reductie van de uitstoot van broeikasgassen, stelde de Hoge Raad het volgende:
‘(…) in het Nederlandse staatsbestel [komt, CZ] de besluitvorming
over reductie van de uitstoot van broeikasgassen toe aan de regering
en het parlement. Zij hebben een grote mate van vrijheid om de
daarvoor vereiste politieke afwegingen te maken. Het is aan de
rechter om te beoordelen of de regering en het parlement bij het
gebruik van die vrijheid zijn gebleven binnen de grenzen van het
recht, waaraan zij zijn gebonden.’30
Deze overwegingen spreken natuurlijk vanzelf. Maar die grenzen
waarover de Hoge Raad spreekt, zijn met deze uitspraak opgeschoven.
Al is de zaak in hoogste instantie gewezen, voor de toekomst zou de
Hoge Raad (en de A-G) er verstandig aan doen de publicaties van
Besselink nog eens grondig te bestuderen. Geen geleerde die meent
dat ‘het politieke primaat heilig is’, maar een wetenschapper die op
basis van gedegen analyses tot zijn oordeel komt.

❦

30

Urgenda-arrest, r.o. 8.3.2.
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separation of powers or more abstract considerations of what separation of powers requires.
Introduction
Judicial review of executive and legislative acts (or their absence) on
the basis of necessarily open-textured norms, often fundamental
rights, raises concerns with regard to separation of powers. Many argue that such review, which necessarily entails interpretation and
(political) judgment on the part of the judge, may, at least at times,
constitute an encroachment of the judiciary upon the powers of the
executive and legislative. The Urgenda case incited a vivid debate on
whether the judiciary overstepped the boundaries of its function.
In this short paper, I will take up several of Leonard Besselink’s
contributions defending separation of powers in light of the growing
powers of the judiciary, resulting principally from two developments:
First, international legal instruments increasingly play a role as constitutional sources in determining the validity of national rules;1 and
second, Europeanisation and internationalisation strengthen the
grip of the (ordinary) judiciary over the legislature and, as a lesser
concern, over the executive.2 In Section 1, I concisely sketch a conceptualisation of separation of powers that I have developed elsewhere. 3 I explicitly link separation of powers with Rainer Forst’s
1

L.F.M. Besselink. ‘Constitutional Adjudication in the Era of Globalization: The
Netherlands in Comparative Perspective’, 18(2) European Public Law (2012) p. 231246; L.F.M. Besselink ‘The Proliferation of Constitutional Law and Constitutional
Adjudication or How American Judicial Review Came to Europe After All’, 9(2)
Utrecht Law Review (2013) p. 19-35.
2
L.F.M. Besselink, ‘The Separation of Powers under Netherlands Constitutional
Law and European Integration’, 3(3) European Public Law (1997) p. 313-321;
L.F.M. Besselink, ‘De invloed van Europeanisering op de constitutionele
verhoudingen in Nederland’, 32(1) Beleid en Maatschappij (2005) p. 45-55;
Besselink, ‘The Proliferation of Constitutional Law and Constitutional
Adjudication’, supra n. 1.
3
C. Eckes, P. Leino-Sandberg & A. Wallerman Ghavanini, ‘Conceptual framework
for the project “Separation of Powers for 21st Century Europe (SepaRope)”’,
1 ACELG WP (2021), papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3777334.

208

CHRISTINA ECKES ☙
theory on the right to justification as the very origin of all human
rights.4 This combination reveals the particular function of human
rights litigation and courts in a constitutional democracy, namely to
contribute to the legitimacy of the exercise of public power by requiring and allowing for further public justification when rights are restricted. Second, I briefly set out the main issues at stake in the Urgenda case and highlight why it concerns a highly exceptional situation (Section 2). Third, I discuss specific points concerning the separation of powers that arose from the Urgenda case: inherent limitations to the function of the judiciary, the prohibition to order legislation, the positive obligation to protect, minimum obligations, and
the right to justification (Section 3).
I argue that the Dutch Supreme Court’s Urgenda ruling 2019 is in
line with the function of the judiciary. It cannot be criticised for undermining either the specific Dutch conception of separation of
powers or more abstract considerations of what separation of powers
requires.
1. Separation of Powers: a concise conceptualisation5
Separation of powers is not a value as such. It serves other values,
namely centrally the protection of collective and individual autonomy.6 In this reading, it ‘should not be understood as a pure instrument of restraining political power. It is also an instrument that constitutes this power.’7 In a constitutional democracy, collective autonomy is enabled by collective will-formation and individual autonomy
is protected by control that is able to place limits on what a majority
may do to the individual. Expressed in a different way, ensuring the
rule of law as opposed to the rule of men, as the expression of
4

R. Forst, Das Recht auf Rechtfertigung – Elemente einer konstruktivistischen
Theorie der Gerechtigkeit (Suhrkamp 2014).
5
This section draws from: Eckes, Leino-Sandberg, and Wallerman Ghavanini,
‘Conceptual framework’, supra n. 3.
6
C. Möllers, The Three Branches: A Comparative Model of Separation of Powers
(Oxford University Press 2013), p. 4.
7
Ibid, p. 10.
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collective autonomy, is recognised as the core purpose of separation
of powers. Democracy is more than majoritarianism. In fact, democratic legitimacy is not (necessarily) improved by (an ever) higher
level of majoritarianism. Formal procedures, including those that reduce majoritarianism are crucial to the functioning of a (constitutional) democracy.
The rule of law ‘has to be set, executed, applied and enforced in
order for it to be a rule of law’.8 Therefore, the rule of law is deeply
intertwined with and emerges from specific political and judicial decision-making structures. This is where separation of powers comes
in, not as a general blueprint but in the specific expression articulated
and practiced in a particular jurisdiction.
Separation of powers goes to the heart of the tension between law
and politics.9 By allocating different functions to the three branches,
executive, legislature, and judiciary, separation of powers aims at ensuring that this tension is perpetuated and that neither law nor politics dominates the other. By requiring (a degree of) independence between the three branches, separation of powers aims at protecting a
space for political struggle over changing the law. It aims at avoiding
that political struggle is suffocated by the constraints of (procedural
and substantive) law. At the same time, separation of powers aims at
protecting the ordering function of (pre-established) law and to
avoid reducing it to just another argument in a political struggle.
When politico-administrative decision-making is freed of the pre-established legal framework, determining procedural rules and individual rights, we can no longer speak of a ‘constitutional’ democracy or
the rule of law. When the judiciary determines law at the very
8

B. van Roermund, ‘Sovereignty: Unpopular and Popular’, in N. Walker (ed.),
Sovereignty in transition – essays in European law (Hart Publishing 2003), p. 37.
9
The very distinction between law and politics has repeatedly and convincingly been
contested. However, the focus here is not on the (undisputedly) political nature of
law but on the outer boundaries of the powers of the judiciary. For this purpose,
while acknowledging that any such distinction is imperfect, it makes sense to
highlight the tension between law-application, interpretation and development in an
individual case as opposed to law-making, representation, and the ability to redesign
a policy field in a generally applicable way.
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moment of adjudication, this would ‘eviscerat[e] democracy at its
point of application’.10 In other words, a constitutional democracy
and the rule of law require that a distinction is possible and made
between the functions of the legislature and the judiciary and separation of powers is the tool to maintain this distinction.
One can go as far as stating that separation of powers, as well as the
rule of law, rest on the basic ideal assumption that judges interpret
and apply legal norms made in other – political and democratically
legitimised – fora and that the judge’s role is constrained by and benefits from a particular formality that connects her decisions to the legitimacy of the entire legal order. This assumption is an ideal in the
sense that it does not and cannot exist. Law-applying is always also a
form of developing the law that cannot be sharply distinguished
from law-making.11 Legislative power is bound by substantive and
procedural (constitutional) law, which takes shape through interpretation by the judiciary. It is thus also compelled to engage in applying
the law as part of the process of creating it.
The three branches draw from different sources of legitimacy. This
justifies their different functions in the institutional practices that ensure, within a constitutional democracy, collective will-formation
and control of public power. Judicial decisions are justified by reference to law. They benefit from the legitimacy of the whole legal order
as long as they are convincingly reasoned to form a coherent part of
existing law. Political reasoning does not require such embedding.
Parliament enjoys direct democratic legitimation. Government
makes its claim to legitimacy based on a combination of different

10

B. Tamanaha, On the Rule of Law: History, Politics, Theory (Cambridge University
Press 2004), p. 37.
11
The very distinction between law-making and law-application has convincingly
been criticised as artificial and failing to produce a workable way of delimiting the
role of the judiciary, see: D. Kennedy, A Critique of Adjudication (Harvard
University Press 1997), directly attacking the possibility of separation of powers.
Similarly see M. Cappelletti, ‘The Law-Making Power of the Judges and its Limits’, 8
Monash Law Review (1981), p. 16-20, who however holds that there are crucial
differences between judicial and legislative decision-making that justify the
distinction.
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sources, including indirect democratic legitimation, expertise, and
efficiency.
The focus here is on the judiciary and its function, in particular in
human rights litigation, of ensuring respect for the autonomy of all
persons. The judge must oblige and enable the policy-maker to justify publicly her choices that restrict human rights. This is, in line
with Forst’s theory on the fundamental right to justification,12 the
particular function of the independent judiciary to ensure that the
policy-maker respects the autonomy of all persons by offering them
reasons for restricting their human rights.
In the remainder of this paper, I engage amongst others with the
questions that Leonard Besselink addressed in his work, including in
the context of the Urgenda case. What are the outer boundaries of
the judiciary’s powers? When does the judiciary encroach upon the
powers of the other branches? How can it contribute to the legitimacy of public power in a constitutional democracy?
2. The Urgenda Case in a Nutshell
The Urgenda case concerned alleged violations of the Netherlands of
the rights to life and to private and family life, under Articles 2 and 8
of the European Convention on Human Rights (ECHR), and a
breach of its duty of care in tort law because it did not reduce greenhouse gas (GHG) emissions sufficiently. Judges in three instances
(District Court, 2015; Court of Appeal, 2018; Dutch Supreme
Court, 2019) determined that the Dutch State was required to reduce GHG emissions by at least 25% by 2020 against 1990 levels.
The District Court reasoned that the State’s duty of care in tort, as
an open-textured norm, must be interpreted in a manner that is, so
far as this is possible, consistent with its obligations under
international law. 13 The Dutch government appealed the decision,
and Urgenda filed a cross-appeal with respect to the ECHR claim. In
12

Forst, Das Recht auf Rechtfertigung, supra n. 4, p. 291 et seq.
Rechtbank Den Haag 24 June 2015, (Urgenda), ECLI:NL:RBDHA:2015:7145,
para 4.43.
13
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late 2018, the Court of Appeal upheld the decision of the District
Court, while permitting Urgenda to make a claim under the ECHR.
The Dutch government appealed to the Dutch Supreme Court,
which affirmed in December 2019 the order of the District Court
and the Court of Appeal’s admission of Urgenda’s claim under the
ECHR.14
The Supreme Court interpreted the Netherlands’ obligations under Articles 2 and 8 ECHR by drawing on non-binding
commitments of the Dutch State under the United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), soft law
sources such as Conference of the Parties’ (COP) decisions, and ‘scientific insights and generally accepted standards’. 15 It found the
threshold test for a positive obligation satisfied, acknowledged that
climate change poses a sufficiently ‘real’ and foreseeable risk of harm,
and added that a degree of uncertainty regarding the timing, nature
and extent of the specific harm that climate change will cause in the
Netherlands cannot change this conclusion.16
The Supreme Court confirmed that ‘the genuine threat of dangerous climate change’ ‘constitutes “real and immediate risk”’ ‘that the
lives and welfare of Dutch residents could be seriously jeopardised’17
and identified this as ‘an exceptional situation’.18 It further confirmed
the Dutch State had an individual responsibility ‘to do “its part” in
order to prevent dangerous climate change, even if it is a global problem’.19 In its complex reasoning, the court relied on the 25-40% emission reduction target by 2020 formulated by the Intergovernmental

14

Hoge Raad 20 December 2019, (Urgenda), ECLI:NL:HR:2019:2006.
Ibid, para 5.4.3; ECtHR 12 November 2008, No. 24503/97, Demir and Baykara
v. Turkey, which referred to: ‘The consensus emerging from specialized international
instruments and from the practice of contracting States may constitute a relevant
consideration for the Court when it interprets the provisions of the Convention in
specific cases.’
16
Hoge Raad 20 December 2019, (Urgenda), ECLI:NL:HR:2019:2006, para 5.3.2.
17
Ibid, para 5.6.2 (emphasis added).
18
Ibid, para 8.3.4 (emphasis added).
19
Ibid, para 5.7.1.
15
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Panel on Climate Change (IPCC)20 for developed countries for having a likely chance of holding temperature increase to below 2°C.
This target had been endorsed in numerous decisions of the COP,21
the European Union and the Netherlands.22 It also considered the
risk of tipping points resulting in irreversible change,23 and the lack
of available technology to remove CO2 from the atmosphere24 and
concluded that the 25% emissions reduction was indeed ‘to be regarded as an absolute minimum’ of the positive obligations under
Articles 2 and 8 ECHR.25 The District Court and the Court of Appeal had earlier argued the same outcome on the basis of Article
6:162 of the Dutch Civil Code and Articles 2 and 8 ECHR, respectively, equally relying on non-binding commitments, principles of
international law, and scientific insights for the interpretation of
these open textured legal norms.
Importantly, the Supreme Court considered the determination of
‘whether the measures taken by the State are too little in view of what
is clearly the lower limit of its share in the measures to be taken worldwide against dangerous climate change’ a task of the judiciary. 26 It
emphasised that in light of the grave threat of dangerous climate
change to the enjoyment of human rights the principle of effective
legal protection in Article 13 ECHR entails that ‘the courts must
examine whether it is possible to grant effective legal protection by
examining whether there are sufficient objective grounds from which
a concrete standard can be derived’.27 Equally importantly for the
present discussion, the Court pointed out that a State’s duty of ‘due
diligence’ required the Netherlands to substantiate that its emissions
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reduction measures were ‘responsible’28 and that it ‘ha[d] not been
able to provide a proper substantiation of its claim that deviating from
that target is nevertheless responsible’. 29 Nor, concluded the Supreme Court, had the State ‘sufficiently substantiated’ that the required reduction imposed an ‘impossible or disproportionate burden’,30 including in light of the fact that some other EU Member
States pursued ‘much stricter climate policies’, and the Dutch State
had known about the required reduction since the first court decision in 2015.31
3. Boundaries of Judicial Powers in Urgenda
While many commented on the Urgenda cases (2015, 2018, 2019),
Leonard Besselink is one of the scholars who engaged in a serious
constitutional analysis of the role of the judiciary in these decisions
delivered by the District Court and the Court of Appeal. In a piece
published in 2018, he challenged the District Court’s reasoning that
it could essentially give effect to non-binding international norms by
reading them into open textured norms of the Dutch Civil Code.32
He also took issue with the Court of Appeal’s reasoning of reading
non-binding norms into Articles 2 and 8 ECHR, questioning how
this was different; why the Court explicitly mentioned the lower limit
of 25%; and whether it did not fall within the discretion of the executive to find ways to reach the required outcome.33 The Court of Appeal’s ruling, in Leonard’s view, still amounted to an order of the judiciary for the legislature, even if it primarily concerned an obligation
for the executive.34
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In 2019, Leonard clarified that his earlier contribution was concerned with the prohibition of judges to legislate,35 and not with the
particular status of non-binding international instruments. 36 He
pointed out that the Urgenda case concerned not so much interpreting national law in conformity with international law but the review
of public policy in light of binding and non-binding international
norms and offered contextual considerations on the legitimacy of the
constitutional boundaries of judicial and legislative powers. In 2020,
Leonard concluded that the Dutch Supreme Court’s ruling brought
about ‘an undesirable change in the separation of powers between
the judiciary on the one hand and the legislature and executive on the
other.’37 He cited the Supreme Court as explaining that in the Netherlands ‘a tradition of non-review’ exists for judges and explained in
a detailed analysis of the Supreme Court’s case law where the boundaries lie and how they developed over time.38
In the following sections, I engage with issues that emerge from the
Urgenda case and from Leonard’s reflections on it, such as: does the
judge in the Urgenda case overstep the limits of judicial power? May
the judiciary establish a specific positive obligation and hold government to it? May the judiciary order government (and potentially the
legislature) to act? What is the difference between a standard and a
minimum obligation? Does the public have a right to justification of
governmental policy departing from repeated political commitment
and overwhelming scientific evidence?
Separation of powers is a general constitutional principle that is
given effect in different legal systems in very different ways. No blueprint exists of how legal systems should divide competences and draw
lines between the different branches in practice. The Dutch legal system, as every other, opts for a particular version of fundamental
35
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rights review. The first two subsections reveal in many ways how the
idiosyncratic features of a specific legal order have a role in establishing the boundaries of judicial action and assessing judicial action in
light of separation of powers (Sections 3.1-2). The following three
sections put forward considerations that would play a role in any legal order (Sections 3.3-5).
3.1 Prohibition to Order Legislation
The Dutch Constitution rules out ex post constitutional review, but
makes an exception for reviewing laws in light of provisions of conventions and decisions of international organisations with the option of disapplying national law in the case of conflict.39 The Dutch
Supreme Court introduced further restrictions in Waterpakt concerning the implementation of an EU Directive.40 Dutch courts may
not, on the basis of their constitutional position, intervene in the
process of formal legislation. They are prohibited from giving an injunction to legislate.41 Acts of parliament are enacted jointly by the
government and the States General based on political decision-making and a balancing of all interests involved.
This makes sense in light of the understanding of separation of
powers introduced above. Courts regularly engage in the creative
process of developing the law when they decide individual cases. However, the task of developing generally applicable laws, out of its own
motion or on the basis of an impetus by the executive is reserved to
the legislature. Disapplication of national laws because of a conflict
with EU law is also different from an injunction to legislate. The former is limited to the parties of the case, while the latter would result
in a generally applicable measure.
In Waterpakt, both sides agreed that it was necessary to amend or
adopt a formal act of parliament in order to comply with the relevant
39
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EU directive. In Urgenda, the point of whether the Dutch State
could, as a matter of principle, comply with the Supreme Court’s Urgenda ruling without having to adopt formal acts of parliament remained less clear.
What is clear is that Urgenda did not formally order the legislature
to act but ordered the State as one of the parties to the judicial proceedings to comply with an obligation.42 While most of the possible
ways to reduce emissions would argulably have to rely on legislation,
the question of how to comply with Urgenda is a choice of means and
substance of the Dutch State, i.e. which of the countless factors affecting the emissions from Dutch territory should be addressed.43 This
was also the position of the Supreme Court, which interpreted the
prohibition to order legislation, as established by Waterpakt, as preventing courts from ‘interfer[ing] in the political decision-making
process regarding the expediency of creating legislation with a specific concretely defined content by issuing an order to create legislation’.44
On the means, it is relevant that the State had been on notice since
the first Urgenda ruling in 2015. Meeting the absolute minimum of
emission reduction would have been possible at an earlier stage with
a much wider array of means. Yet, the Government failed to act earlier. On the substance, even if – particularly at the time of the decision
of the Supreme Court in December 2019 – compliance was best
achieved by adopting legislation (means), the decision did not demand any specific, concretely defined substantive content. This is indirectly, and perhaps ironically, confirmed by parliament’s decision
of 26 January 2021 to declare the execution of the Urgenda ruling
42
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‘controversial’ and so stopping the current caretaker government
from executing it.45 As complying with a court ruling, confirmed in
three instances, can hardly be controversial in a constitutional democracy, the controversy must relate to the ‘how’ of giving effect to
Urgenda.
3.2 Public interest organisations
Urgenda, just as Waterpakt, concerned public interest litigation. Urgenda is a campaign organisation, whose first and foremost purpose
is to engage citizens with the pressing issue of climate change in many
different ways and by different means, including litigation.46 The political agenda setting powers of non-profit organisations, including
through litigation, testifies to the socio-political consequences of
public interest litigation.47
In the Netherlands, public interest organisations enjoy standing to
articulate the general interest before court. Courts then rule on situations that do not only concern the parties to the dispute but by definition raise issues of general interest and affecting the broader public.
Some consider this a form of participation by citizens through courts
as part of forming a diverse public sphere.48 Other see particularly
this form of general interest articulation to encroach upon the core
task of the legislature.49
45
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Whether third parties, including public interest organisations, have
the right to bring such actions is a question for the democratic constitution-maker or the legislature. The role such review may play in
the overall constitutional structures that ensure separation of powers
depends on many related choices, namely whether constitutional review is possible and what the precise mechanisms are that enforce
fundamental rights guarantees. Arguably, the Dutch legal order gives
comparatively generous standing to public interest organisations as a
counterweight in structures of overall weak constitutional review.
The combination of a positive obligation, i.e. duty to protect, and
standing for public interest organisations, may – as in Urgenda – allow third parties to bring judicial challenges with the objective of
obliging state bodies to act, without necessarily having a claim that
their own rights are infringed. I would agree that, as in any politically
salient case, the judge should tread carefully. She should consider her
function within the constitutional order and explain well how the
individual decision rests on the legitimacy of the law, i.e. that a consistent reading in the light of the whole legal order virtually requires
a judicial decision. Such decision may for example be required in order to counter an aberration that is made possible by a gap in or an
ambiguity of the law. She should explain why this decision does not
constitute a substitution of a legally defensible political judgment
with a judicial judgment. In my view, the Supreme Court has in Urgenda provided the required justification for its ruling. My view is
based on three central reasons that I explain in what follows.
3.3 Positive obligations and reﬂexive effects
In the Urgenda case, the Dutch Supreme Court required executive
action (and arguably, at least at this late stage, also legislative action)
based on positive obligations flowing from fundamental rights. Such
positive obligations to protect fundamental rights are a particularly
problematic issue for separation of powers.
This is in particular the case when legislative obligations are concerned. Such obligations allow courts to intervene at the beginning
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rather than at the end of the law-making cycle,50 where it is more difficult to argue that they protect individual autonomy from (illegal)
interference by the collective. In other words, the court’s intervention at the beginning of the law-making cycle does not benefit from
the democratic legitimacy of parliament (or government). The argument that the court’s intervention protects individual rights can also
reasonably be made in the case of positive obligations. The futurelooking nature of enforcing a positive obligation in combination
with the fact that a public interest organisation relies on rights without being itself directly affected makes the argument on the protection of individual autonomy more abstract in the Urgenda case than
in many other cases. Yet, it does not make it unconvincing.
The Dutch Supreme Court took the position that it cannot be legally possible that there is a positive obligation and the government
chooses to do nothing at all.51 This is the case, in particular in light
of the exceptional threat of dangerous climate change.52 ‘[C]ourts
can assess whether the measures taken by the State are too little in
view of what is clearly the lower limit of its share’ because this is in
breach of its obligation.53 This assertion constitutes a watershed moment in the ruling.
As Leonard Besselink convincingly pointed out, 54 all three Urgenda rulings, of the District Court, Court of Appeal, and Supreme
Court, concerned similar and controversial effects of neither directly
effective, nor legally binding international norms. When non-binding international norms are used for interpreting binding open-textured national (tort) law these effects are called ‘reflexwerking’ (reflexive effects) and when used for interpreting positive obligations
under Article 2 and 8 ECHR they are called reflection (‘weerkaatsing’). However, they raise the same concerns about the
50
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boundaries of judicial powers, because in both cases the judge gives
effect to non-binding international law. The rather technical difference of whether this happens through national (tort law) or directly
effective international law (ECHR) does not matter for the separation of powers criticism. Leonard argued that the judiciary should be
more deferential to the policy maker when such reflexive effects are
concerned 55 and that courts should be precluded from reviewing
highly politicised pieces of legislation when no ‘clearly defined directly effective rights of citizens’ are at stake.56
Much depends on framing here. In principle, it seems convincing
that non-binding and non-self-executing international norms should
not become binding positive obligations simply by being reflected in
open-textured binding norms. 57 However, approached from the
other end – as the Supreme Court did it – legally binding (albeit
open-textured) obligations would be rendered pointless if it was possible for the State either not to act at all or fail to make an absolute
minimum of effort. By definition, open-textured norms require further interpretation (specification?) when applied to the circumstances of the individual case. For such interpretation, the Court
commonly relies on a range of means of interpretation that are not
binding.
Another issue is the guidance that courts can draw from non-binding means of interpretation when construing the meaning of binding
open-textured norms. Here, a lot depends on the specificity of the
means of interpretation. Cases could be imagined, in which reflexive
or reflective effects result from a wild growth of non-binding but de
facto powerful norms agreed in complex exchanges of national executive actors in the international realm. Non-binding international
norms are often criticised for being equally vague as the open-textured norms on which judges rely to justify their position on highly
55
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politicized issues. 58 However, this is not the case in Urgenda, in
which the international instruments outlined minimum requirements in specific numerical form, namely 25%-40% reduction in
2020 compared to emission levels in 1990. The fact that the international instruments indicated a range does not contradict this. The
absolute minimum of 25% could hardly be expressed more specifically. This also explains that the Urgenda ruling specifically obliges
the Dutch State to reduce its emissions by at least 25%. The executive
and the legislature are free to choose any higher level of reduction but
not one percentage point lower – at least not without offering a justification!59
3.4 Establishing an Absolute Minimum: the Task of the Judge?
Leonard Besselink did not mince his words, stating that ‘[t]he delegitimization by a judicial decision of […] democratically decided policy changes based on a balancing of major general interests by political organs of the state limits the democratic quality of political decision-making and affects the democratic quality of the rule of law. The
judge is not called to make such balancing, if he could make it at all,
on the basis of a case brought by a general interest organisation that
limits itself to one general interest, no matter how great and important.’60
This statement does not capture what the judge did in Urgenda.
As explained above, I agree with Leonard that it is not the task of the
judge to balance general interests and substitute her position for the
one of the political decision-maker. Judges in Urgenda also did not
balance general interests, nor did they ‘delegitimize’ the policy of the
58

This seems also to be Leonard’s point on the District Court: Besselink, ‘De
constitutioneel meer legitieme manier van toetsing’, supra n. 32, p. 3079.
59
See Section 3.5 below on this point.
60
Besselink, ‘Rechter en politiek’, supra n. 37, p. 144 (translation and emphasis by
the author). See also, N. de Boer, ‘Trias politica niet opofferen voor ambitieuze
klimaatpolitiek’, 72(1) S&D (2016), p. 40-48, at p. 41 (translated by the author),
stating that a better climate policy cannot be reached by sacrificing separation of
powers.

223

❧ LIBER AMICORUM BESSELINK
State. They declared inaction, i.e. failing to take an absolute minimum of action, illegal.
In this context, it is important to realize that 25% is not a ‘standard’
but the absolute minimum. In Urgenda, this absolute minimum was
taken as an interpretive aid for applying a legally binding obligation
and concluding that without justiﬁcation this obligation is breached.
That the court can only identify the absolute minimum threshold
for legal policy-making is core to protecting separation of powers that
allows political actors to determine what measures are possible, advisable, and desirable above this absolute minimum.
Prima facie unrelated to the issue of separation of powers, Leonard
states that in terms of preventing harmful climate change the absolute
minimum indicated by the Supreme Court is ‘too little too late’.61
He argues that Greta Thunberg is right and not the judges in Urgenda because they introduce a minimum standard as ‘sufficient’.62 I
disagree on several levels. First, the whole ECHR, which concerns
minimum protection rather than setting a standard, could be criticised in the exact same way. Second, in reality, Urgenda had the effect
of reducing emissions from Dutch territory. The State did much less
before Urgenda than after. In fact, as I state above, it waited until
after the confirmation of the ruling in last instance before it took any
measures.63 Third, and this point brings it back to separation of powers, if the Supreme Court had decided on Greta Thunberg’s complaint before the Committee on the Rights of the Child (to which
Leonard refers), which inter alia aims to hold five states ‘responsible
for failing to prevent foreseeable human rights violations caused
by climate change by reducing its emissions at the “highest
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possible ambition”’,64 it would have overstepped its function and
undermine the separation of powers [I do not say that it would have
done this!]. Determining what the ‘highest possible ambition’ is in
light of all (including prominently economic) interests is the role of
the political decision-maker. In other words, you cannot have your
cake (oblige the Dutch State to reduce emissions to the reasonably
required level) and eat it (respect its judicial function under the separation of powers). The Supreme Court could not go further, even
if it agreed with Thunberg that 25% is too little.65 It was limited by
the boundaries of its function within the constitutional democracy
of the Netherlands to only identify the absolute minimum for legal
action, rather than identify what is needed to mitigate climate change.
Leonard Besselink argued that ‘judicial intervention is, in short,
unauthorized when a multitude of alternatives exists to solve an issue
of political policy’. 66 However, in the case of dangerous climate
change (issue of political policy) there is only one possibility and no
alternative: reduce emissions. The questions are only: how (by
which means) and how much. The former was left to the policymaker. As regards the latter, very convincing arguments support the
conclusion that it would be much more reasonable in light of the politically confirmed, overwhelming science to reduce 40% rather than
25%. Could it be justifiable to reduce less than the absolute minimum? Yes, a justification may be difficult in the ‘exceptional situation’67 of ‘the genuine threat of dangerous climate change […] which
could render part of the Netherland uninhabitable’,68 but nonetheless conceivable. However, as I discuss below, the State did not offer
one.69
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3.5 Right to Justiﬁcation
Human rights directly protect individual autonomy. However, human rights play a more complex role than keep-out-signs for policy
makers. This role is linked to their very origin in a right to justiﬁcation
as explicated by Rainer Forst.70 Forst developed a distinct conception
of moral autonomy, that lies at the core of all human rights, and requires a reason-giving process when these rights are restricted. He
concluded that the core of the human rights discourse is the understanding that being a person (‘Personsein’) depends on being treated
as a being with a right to justification (‘Rechtfertigungswesen’); this
is as persons to whom one owes reasons.71
Human rights are hence also a language of critique (‘Sprache der
Kritik’), which protects citizens from unjustified societal and political circumstances of oppression. Constitutional structures must allow for a reflexive engagement between those affected and those exercising public power. Those exercising public power in a way that
restricts rights have to offer their citizens legitimate reasons.72
This is where the function of the judiciary comes in. Judges should
– pursuant to formal rules – oblige the policy-maker to justify her
choices in public in light of their impact on human rights. This is
where separation of powers comes in. It is needed to ensure the sincerity of the reason-giving process. It reconciles law and politics in
practice in a way that one never fully dominates the other and must
therefore still answer to the other. One driving question in the analysis of the suitability of any specific model of separated powers
should therefore be whether it establishes a process of reason-giving.
Another question, which may contribute more indirectly to the process of reason-giving, is whether and how public judicial proceedings
activate citizens and motivate them to demand better justification for
public policies.
70
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In the specific case of Urgenda, one can hardly doubt the activating
effect. In Urgenda, human rights were invoked, including to stir up
public debate and press for such justification. While the case also
concerned the protection of the human rights and hence individual
autonomy of those most affected by climate change, it invoked human rights in favour of all Dutch residents, and arguably mankind as
a whole. In other words, the court in Urgenda did not protect the
rights of identifiable individuals from interference by the collective
but the rights of the collective from present and inevitable future interference. Arguably, this blurs the distinction between individual
autonomy and the collective in the function of the judiciary, as outlined above.73 It does not take away from the underlying right to justification.
In the Urgenda case, the Dutch state was time and again invited to
justify its choice not to develop a climate policy aimed at reducing
emissions by the agreed absolute minimum of 25% needed to avoid
dangerous climate change. Yet, the Dutch State refused to offer such
justification.
In the words of the Supreme Court, ‘under certain circumstances,
the State must properly substantiate that the policy it pursues meets
the requirements to be imposed, i.e. that it pursues a policy through
which it remains above the lower limit of its fair share.’74 Yet, ‘[t]he
State has not provided any insight into which measures it intends to
take in the coming years, let alone why these measures, in spite of the
above, would be both practically feasible and sufficient to contribute
to the prevention of dangerous climate change to a sufficient extent
in line with the Netherlands’ share. The State has confined itself to
asserting that there “are certainly possibilities” in this context’.75 On
the contrary, ‘[t]he State acknowledges the fact’ that ‘any postponement of the reduction of emissions therefore means that emissions
in the future will have to be reduce on an increasingly large scale in
73
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order to make up for the postponement in terms of both of time and
size.’ Postponement makes the necessary measures hence ‘increasingly far-reaching and costly’, as well as ‘riskier’.76
The point that the composition of the Dutch government has
changed77 since it repeatedly politically endorsed the very minimum
standard that the judges used in Urgenda to interpret the government’s obligation not to infringe fundamental rights, ignores that
the Dutch government did not, despite ample opportunity in the Urgenda case, 78 dispute the science that underpins this minimum. 79
This is the nature of legal proceedings. Facts that are not disputed by
either party are presumed as correct and accepted by both parties.
No reasonable justification was offered for the choice to postpone
and herewith magnify the problem. The government could not justify why producing more emissions that stay in the atmosphere for
many years to come and continue heating up the planet is on the balance of all involved interests a reasonable choice. The State remained
focussed on formal legal arguments without offering any political
considerations that could potentially justify its choice for staying below the scientifically identified necessary minimum.
This is why the Dutch state lost. In a constitutional democracy the
government is formally legally obliged to justify its actions and their
consequences when asked in court to do so. Such justification takes
place in light of binding law and within the procedural rules of the
relevant legal system. The Dutch State could not or at least did not
justify its actions. It certainly could not show why reducing emissions less until 2020 was a reasonable way of reaching the objective of
reducing emissions more by 2030. However, the government also did
not use the occasion to raise any other considerations that would
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allow the judge, the claimants, and the broader public to recognise
the reasonableness of its choices.
On the contrary, the Supreme Court pinpointed the inherent contradiction in the state’s argument: ‘there may be serious doubts as to
whether, with the 20% reduction envisaged by the State at EU level
by 2020, the overall reduction over the next few decades, which the
States itself believes to be necessary in any case, is still feasible.’80
Finally, an inherent justification could have been that the demanded measures cross the limits of feasibility or place a disproportionate burden on the state. The European Court of Human Rights
acknowledges this. 81 Yet, here the government confirmed that a
much stronger reduction is still feasible.
In demanding justification, the Urgenda case is not exceptional but
does what many human rights disputes do. The Dutch Supreme
Court made this point very explicit: ‘A state must take due diligence
into account in its policy. The court can determine whether the policy implemented satisfies these requirements. In many instances
found in ECtHR case law, a state’s policy has been found to be inadequate, or a state has failed to provide sufficient substantiation that
its policy is not inadequate.’82
The State failed to comply with the right of justification of those
affected by its deficient climate policy. For this reason, it was ordered
to develop a policy that meets what the government had repeatedly
acknowledged to be the absolute minimum to prevent dangerous climate change. It is precisely the function of the judiciary to demand
and herewith allow the policy maker to offer (additional) justification for policies that interfere with human rights and that allegedly
80

Ibid, para 7.4.6.
See ECtHR 20 March 2008, No. 15339/02, Budayeva et al. v Russia, para 135;
ECtHR 24 July 2014, No. 60908/11, Brincat et al. v Malta, para 101.
82
Hoge Raad 20 December 2019, (Urgenda), ECLI:NL:HR:2019:2006, para 5.3.3,
with references to ECtHR 9 June 2005, No. 55723/00, Fadeyeva v Russia, paras
124-134; ECtHR 20 March 2008, No. 15339/02, Budayeva et al. v Russia, paras 15158; ECtHR 24 January 2019, No. 54414/13, Cordella et al. v Italy, paras. 161-174;
ECtHR 10 February 2011, No. 30499/03, Dubetska et al. v Ukraine, paras 150-156;
ECtHR 13 July 2017, No. 38342/05, Jugheli et al. v Georgia, paras 76-78.
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are unjustified. This is a confirmation of a working system of separation of powers.
Conclusions
Leonard Besselink argued already in 2005 that the triangle of the
three branches, with the legislature on top, formulating generally
binding laws, and the executive and the judiciary on the bottom, executing and applying these laws, has been toppled in the 20th century.83 Europeanisation has strengthened the executive and the judiciary, which are now on top, and weakened the legislature and moved
it to the bottom of the triangle (now on its head).
In first instance, the Urgenda case concerned primarily national
tort law. Both in second and final instances, it rested on a human
rights argument under the ECHR, for which a similar argument
could be made with regard to the judiciary.
Human rights litigation is a context in which often controversial
social issues come to the fore and many interests play a role, while
legal standards are open-textured and offer little guidance for the decision in the specific case. In such cases, it is wise for the courts to act
cautiously. However, this does not mean that judges, in a system of
separated powers, play no role in such cases to protect the rule of law
and democracy.
Separation of powers cannot be assessed in abstract. It is always a
matter of contextual practice in specific historical and jurisdictional
circumstances. Within the Dutch legal system, it is possible for organizations that protect a common interest, such as Urgenda, to
bring judicial actions. Openness to such challenges can – depending
on circumstances – successfully activate citizens and help them to realise their right to justification.
The judges in the Urgenda case did not simply balance all involved
interests. This is the role of the executive and the judiciary. The

83

Besselink, ‘De invloed van Europeanisering op de constitutionele verhoudingen in
Nederland’, supra n. 2, p. 47.
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judges did not substitute a political decision with their own decision,
nor did they undermine the separation of powers in any other way.
What they did is offer effective legal protection by requiring further
justification in light of overwhelming science and political commitments and further requiring, in the absence of it, an absolute minimum of action. They did so, soundly-reasoned as required of them
in light of an exceptionally dangerous and life-threatening situation.
This is the role of the judiciary in a constitutional democracy.
In my opinion, this confirms a working system of separation of
powers, rather than undermines it. It strengthens the process of reason-giving that results in a legitimate exercise of public power.

❦
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Kinderopvangtoeslagaffaire: het belang van verbinding
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O

ok bij zijn afscheid in 2012 van de Universiteit
Utrecht werd de waardering voor Leonard tot uitdrukking
gebracht in de vorm van een liber amicorum.1 Zoals terecht
in het voorwoord van dat liber staat, behoort Leonard zonder twijfel
tot de wetenschappelijke top als het gaat om het belangrijke rechtsgebied van de constitutionele relaties tussen de Europese Unie en de
lidstaten. Zijn denken over die relaties komt in het bijzonder tot uitdrukking in zijn oratie uit 2007 getiteld ‘Een samengestelde Europese
constitutie’.2 Het denken in het ‘samengestelde’ is niet alleen kenmerkend voor Leonard maar ook voor de wetenschap van het bestuursrecht. Zo omschreef Wiarda in zijn zoektocht naar een
* Rolf Ortlep is tevens verbonden aan de Open Universiteit. Deze bijdrage is
afgesloten op 23 maart 2021.
1
H.R.B.M. Kummeling e.a. (red.), De samengestelde Besselink. Bruggen bouwen
tussen nationaal, Europees en internationaal recht (WLP 2012).
2
L.F.M. Besselink, Een samengestelde Europese constitutie (Europa Law Publishing
2007).
Liber amicorum Besselink (2021) p. 233–253
This work is licensed under CC BY 4.0.
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omschrijving van de wetenschap van het bestuursrecht haar als een
positie in het midden tussen enerzijds die van het staatsrecht en anderzijds die van het privaatrecht. Bij zijn aanname dat voor het staatsrecht het gezagsbeginsel en voor het privaatrecht het gerechtigheidsbeginsel richtinggevend is, is de spanning tussen deze beginselen een
kenmerk van de wetenschap van het bestuursrecht.3 Deze spanning
en daarmee het belang van de wetenschap van het bestuursrecht zijn
opnieuw duidelijk geworden in de kinderopvangtoeslagaffaire en het
is voor ons dan ook treffend dat Leonard in een van zijn laatste publicaties voor zijn pensionering daarover heeft geschreven.4
Op donderdag 17 december 2020 presenteerde de Parlementaire
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (hierna: de commissie) haar verslag van het onderzoek naar de kinderopvangtoeslagaffaire met de titel Ongekend onrecht.5 De commissie stelt onder meer
‘dat ook de bestuursrechtspraak jarenlang een wezenlijke bijdrage
heeft geleverd aan het in stand houden van de niet dwingend uit de
wet volgende, spijkerharde uitvoering van de regelgeving van de kinderopvangtoeslag’. 6 ‘Daarmee heeft’, aldus de commissie, ‘de bestuursrechtspraak zijn belangrijke functie van (rechts)bescherming
van individuele burgers veronachtzaamd’. 7 De commissie ‘is met
name geraakt door het tot in oktober 2019 wegredeneren van algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die zouden moeten dienen
als stootkussen en beschermende deken voor mensen in nood’.8 Dit
zijn meedogenloze conclusies die, getuige bijvoorbeeld de reactie van
3

G.J. Wiarda, De wetenschap van het bestuursrecht en de spanning tussen gezag en
gerechtigheid (Tjeenk Willink 1948), p. 16 e.v. en p. 28-29.
4
Vergelijk L.F.M. Besselink, ‘De Afdeling bestuursrechtspraak en de rechtsstatelijke
crisis van de Toeslagenaffaire. Over een onverstandige en onvoldoende reactie’, 96(3)
NJB (2021), p. 194-198; L.F.M. Besselink, ‘Hoogste rechter, hoogste onrecht: over
de rechter en de wet in de Toeslagenaffaire’, Nederland Rechtstaat 8 januari 2021,
m.nederlandrechtsstaat.nl/forum/id330/08-01-2021/hoogste-rechter-hoogsteonrecht-over-de-rechter-en-de-wet-in-de-toeslagenaffaire.html.
5
Het verslag is te vinden op
tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/pok.
6
Verslag van de Commissie, p. 7.
7
Verslag van de Commissie, p. 7-8.
8
Verslag van de Commissie, p. 8.
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de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (hierna: de Afdeling bestuursrechtspraak), onverwacht en hard
zijn aangekomen.9
Zoals gezegd, heeft ook Leonard over de kinderopvangtoeslagaffaire geschreven en dan in het bijzonder over de rol van de Afdeling
bestuursrechtspraak hierin.10 Voortbouwend op een eerdere publicatie van twee van ons, reflecteren wij in deze bijdrage verder op zijn
gedachten.11 Hiermee nemen we ook een voorschot op het door de
Afdeling bestuursrechtspraak geïnitieerde ‘Programma van reflectie
van de Afdeling bestuursrechtspraak’. Het doel van dat programma
is om ‘te leren van het verleden, daaruit lessen te trekken en aanbevelingen te doen voor de toekomst. Dit alles om bij te dragen aan betere
bestuursrechtspraak’.12 Onze reflectie doen we op een wijze hoe wij
Leonard kennen en waarderen, namelijk: kritisch, op de bal, uitgesproken en toekomstgericht. De opzet van deze bijdrage is als volgt. In
paragraaf 1 volgt een juridische reflectie, waarin wij onderbouwen
dat de Afdeling bestuursrechtspraak voor de strenge interpretatie van
de kinderopvangtoeslagwetgeving heeft kunnen kiezen, al was dat
met de kennis van nu geen gelukkige keuze. Daarna reflecteren we in
paragraaf 2 op de verhouding tussen regelgeving en bestuursrechtspraak. Daarbij gaan wij in het bijzonder in op artikel 120 Grondwet
in relatie tot de toetsing van een gebonden bevoegdheid, en op het
referentiekader van waaruit het bestuursrecht wordt bezien en gewaardeerd. Deze bijdrage wordt in paragraaf 3 afgesloten met een
aantal op de toekomstgerichte opmerkingen. Een reflectie op de rol
van het kabinet, de Tweede Kamer, de Raad voor de Rechtspraak, het
bestuur en uitvoering (met name de Belastingdienst/Toeslagen) is
9

B.J. van Ettekoven, ‘Tussen wet en recht’. Reactie van de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State op het rapport Ongekend onrecht van de
Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag’, 96(2) NJB (2021), p.
98-107.
10
Vergelijk de bronnen genoemd in voetnoot 4.
11
J.E. van den Brink & R. Ortlep, ‘Kinderopvangtoeslagaffaire – De democratische
rechtsstaat wordt als staal in de wind gehard’, 96(5) NJB (2021), p. 363-370.
12
Deze informatie is te vinden op
https://www.raadvanstate.nl/kinderopvangtoeslag/programma-reflectie.
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ook noodzakelijk, maar valt vanwege de wens om de omvang te beperken buiten deze bijdrage.13
1. Juridische reflectie
De kern van het betoog van Leonard inzake de kinderopvangtoeslagaffaire vormt zijn conclusie dat de wet noch de wetstoelichting een
grondslag bood voor de uitleg en toepassing van de wet door de Afdeling bestuursrechtspraak.14 Leonard is daarin niet de enige, ook anderen onderschrijven dat standpunt.15 Het betoog van Leonard – en
13

Vergelijk de kabinetsreactie rapport ‘Ongekend onrecht’, 15 januari 2021
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/15/kabinetsreactie-op-hetrapport-ongekend-onrecht. Zie verder M. Scheltema, preadvies 2020 voor de
Vereniging voor Wetgeving, Een wet van Meeden en Perzen, (te vinden op
https://www.nederlandseverenigingvoorwetgeving.nl); A. Meuwese, ‘Nooit meer
een ‘schending van de rechtsstaat’? Zeven valkuilen uit de kabinetsreactie op de
toeslagenaffaire’, Nederland Rechtstaat 16 januari 2021,
m.nederlandrechtsstaat.nl/forum/id333/16-1-2021/nooit-meer-een-‘schending-vande-rechtsstaat’?-zeven-valkuilen-uit-de-kabinetsreactie-op-de-toeslagenaffaire.html;
R. van den Berg, ‘Tijd voor een minister van Rechtsbescherming’, 101(1)
Advocatenblad (2021), p. 66-67; M. Spanjers, ‘Alles of niets’, WFR (2021/6); R.
Persoon, 90(2) ‘De fiscus als flappentap’, MBB (2021), p. 15-54; L. Stevens, ‘Was het
onrecht rond de toeslagen wel zo ongekend?’, WFR (2021/7), p. 36-51; A.T.J.M.
Jacobs, ‘Lessen uit de kinderopvangtoeslagaffaire’, 96(7) NJB (2021), p. 525-526;
J.D. Baron & E. Poelmann, ‘Van toetsing van een wet in formele zin aan het
evenredigheidsbeginsel: niet onevenredig is wat anders dan evenredig’, 21(1) TFB
(2021), p. 4-8; A.F.M. Brenninkmeijer & A.T. Marseille, ‘Een dialoog met de Raad
van State na de toeslagenaffaire’, 96(8) NJB (2021), p. 601-608; J. van der Pauw,
‘Kinderopvangtoeslag, de theorie en de werkelijkheid’, 96(8) NJB 2021/576, p. 609;
J.C.A. de Poorter, ‘Ongekend onrecht in de kinderopvangtoeslag en de rol van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’, 23(1) JBplus (2021), p. 12-22;
M.J.A.M. Ahsmann, ‘De rechtsstaat en de toeslagenaffaire: over frames, feiten en
recht(vaardigheid)’, 70(3) Ars Aequi (2021), p. 235-239. Voorts hebben in het
maartnummer van het NTB negentien auteurs zich gebogen over de vraag wat er van
de kinderopvangtoeslagaffaire valt te leren.
14
Besselink 2021, p. 195-196.
15
Vergelijk A.F.M. Brenninkmeijer, ‘De grondbeginselen van de rechtsstaat zijn
geschonden’ als ‘verschrikkelijk ongeluk’. Over de noodzaak van behoorlijk bestuur’,
96(1) NJB (2021), p. 6-13; L.J.A. Damen, ‘Ik was het niet, ik was het niet, het was de
wetgever!’, 96(5) NJB (2021), p. 371-374.
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anderen – doet volgens ons geen recht aan de juridische werkelijkheid.
Om die reden beargumenteren wij in deze paragraaf dat de Afdeling
bestuursrechtspraak voor de strenge interpretatie van de toepasselijke
kinderopvangtoeslagwetgeving heeft kunnen kiezen.
De ‘alles-of-niets-benadering’
Het kinderopvangtoeslagsysteem bestaat uit verschillende fasen,
waarbij de aanvrager van de kinderopvangtoeslag (de aanvraagfase)16
voorschotten ontvangt (de voorschotfase) 17 die, als alles goed gaat,
uiteindelijk resulteert in de definitieve toekenning van de ‘tegemoetkoming kinderopvangtoeslag’ (de definitieve fase). 18 In de praktijk
werden omvangrijke voorschotten toegekend op basis van een zeer
summiere controle.19 De definitieve toekenning van de tegemoetkoming liet vaak jaren op zich wachten.20 Als de Belastingdienst/Toeslagen in de tussentijd constateerde dat er fouten waren gemaakt
door de burger, werden uitbetaalde voorschotten naar nihil herzien
en de tegemoetkoming vervolgens op nihil vastgesteld.21 Ook in gevallen waarin die ‘fouten’ slechts bestonden uit het niet kunnen
16

Artikel 14 lid 1 Awir.
Artikel 16 lid 1 Awir.
18
Artikel 18 lid 1 en artikel 19 lid 2 Awir. Vergelijk over deze fasen H.P. Hermans,
‘De wondere wereld van de toeslagen’, 20(1) JBplus (2018), p. 26-41, aldaar p. 27-28.
19
Vergelijk bijvoorbeeld Hermans 2018, p. 33. Hermans betoogt dat de
voedingsbodem voor de toeslagenproblematiek ‘de combinatie van voor de aanvrager
onduidelijke voorwaarden enerzijds en het ontbreken van een onderzoeksplicht aan
de zijde van het bestuursorgaan anderzijds’ betreft. Vergelijk ook Persoon 2021, p. 39
e.v. die het voorschotstelsel treffend beschrijft.
20
Vergelijk de Adviescommissie uitvoering toeslagen, Interim-rapport Omzien in
verwondering, rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/14/interimadvies-adviescommissie-uitvoering-toeslagen, p. 28.
21
De rechtsgrondslag om voorschotten te herzien ligt in artikel 16 lid 5 Awir, waarin
tot 1 januari 2017 een termijn waarbinnen herziening moest plaatsvinden ontbrak.
Naar aanleiding van de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak (1 juni
2016, ECLI:NL:RVS:2016:1484), volgend op een conclusie van staatsraad advocaatgeneraal Keus (ECLI:NL:RVS:2016:159), is in artikel 16 lid 5 Awir neergelegd dat
het voorschot niet kan worden verlaagd indien op het tijdstip van de herziening ten
minste vijf jaren zijn verstreken na de laatste dag van het berekeningsjaar.
17
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verantwoorden van een klein deel van de eigen bijdrage22 of het niet
ondertekenen van de overeenkomst die met de kinderopvang was gesloten.23
Omdat er steeds werd gewerkt met voorschotten (waar de wet uitdrukkelijk vanuit gaat 24 ), is het opvallend dat de bevoegdheid om
deze te herzien in de wet nauwelijks is genormeerd.25 Artikel 21 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (hierna: Awir), dat wel
belangrijke waarborgen biedt voor de burger tegen het herzien van
een definitief toekenningsbesluit, was door het werken met voorschotbeschikkingen bijna nooit van toepassing.26 De nihilstelling van
de voorschotten en tegemoetkomingen, ook bij hele kleine fouten,
vormde de basis van de zogenaamde ‘alles-of-niets-benadering’. 27
Het sluitstuk van de ‘alles-of-niets-benadering’ was gelegen in artikel
26 Awir. Dit artikel werd zo geïnterpreteerd dat de Belastingdienst/Toeslagen verplicht was om alle onverschuldigd betaalde
voorschotten terug te vorderen. Dit wordt ook wel de 100%-terugvorderingsplicht genoemd.28 Door deze stapeling van zeer strikte besluitvorming zijn burgers in de knel gekomen.
22

Vergelijk bijvoorbeeld ABRvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1999.
Vergelijk bijvoorbeeld ABRvS 4 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2668.
24
Artikel 16 Awir.
25
Artikel 16 lid 5 Awir bepaalde lange tijd enkel dat de Belastingdienst/Toeslagen het
voorschot kon herzien. Als gezegd ontbrak tot 1 januari 2017 een termijn
waarbinnen herziening moest plaatsvinden.
26
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in de in noot 21 genoemde uitspraak van 1
juni 2016 wel geoordeeld dat de bevoegdheid van de Belastingdienst/Toeslagen om
een voorschot te herzien vervalt vijf jaar na de laatste dag van het berekeningsjaar
waarop de toeslag betrekking heeft en ook dat in die termijn van vijf jaar de toeslag
definitief moet worden vastgesteld, omdat anders de termijn neergelegd in artikel 21
lid 2 Awir zou worden doorkruist. Deze rechtspraak is wat betreft de herziening van
het voorschot inmiddels gecodificeerd in artikel 16 lid 5 Awir (zie noot 21) en wat
betreft de vaststelling van de tegemoetkoming in artikel 14 lid 7 Awir. De
waarborgen uit artikel 21 lid 1 Awir die zien op de situaties waarin een definitief
vastgestelde tegemoetkoming kan worden herzien, zijn niet van toepassing op de
herziening van voorschotten. Vergelijk ook ABRvS 15 oktober 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:3703.
27
Vergelijk Damen 2021, p. 372.
28
Vergelijk Damen 2021, p. 372.
23
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De rol van de Afdeling bestuursrechtspraak
De Afdeling bestuursrechtspraak is jarenlang meegegaan met de interpretatie van de Belastingdienst/Toeslagen dat een burger alleen in
aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag indien kan worden aangetoond dat daadwerkelijk kinderopvang tot het volle voorgeschoten
bedrag is genoten en de eigen bijdrage is betaald. Als dat niet kon
worden aangetoond moest het voorschot volgens de Afdeling bestuursrechtspraak naar nihil worden herzien en de tegemoetkoming
op nihil worden vastgesteld.29 De Afdeling bestuursrechtspraak heeft
wel degelijk voor deze strenge interpretatie van de kinderopvangtoeslagwetgeving kunnen kiezen, ook al had met de kennis van nu beter
voor een andere interpretatie kunnen worden gekozen.
De destijds gemaakte keuze is niet onbegrijpelijk en evenmin – anders dan Leonard betoogt – evident in strijd met de wet.30 Wat betreft de nihilstelling van voorschotten en tegemoetkomingen – de basis van de ‘alles-of-niets-benadering’ – staat voorop dat de regelgeving
en de toelichting daarop geen duidelijk antwoord gaven op de vraag
in welke gevallen een voorschot naar nihil kan (of moet) worden herzien en de tegemoetkoming op nihil kan (of moet) worden vastgesteld. Deze strenge interpretatie werd gebaseerd op artikel 18 Awir
gelezen in verbinding met artikel 1.7, eerste lid, aanhef en onder b,
Wet kinderopvang (hierna: Wko).31 Volgens vaste jurisprudentie van
de Afdeling bestuursrechtspraak volgde uit deze bepalingen dat degene die aanspraak maakt op kinderopvangtoeslag, moet kunnen
aantonen dat hij kosten van kinderopvang heeft gehad en wat de
29

De Afdeling bestuursrechtspraak geeft deze gedachtegang weer in haar uitspraak
van 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3535, r.o. 8.12.
30
L.F.M. Besselink, ‘Hoogste rechter, hoogste onrecht: over de rechter en de wet in
de Toeslagenaffaire’, Nederland Rechtstaat 8 januari 2021,
m.nederlandrechtsstaat.nl/forum/id330/08-01-2021/hoogste-rechter-hoogsteonrecht-over-de-rechter-en-de-wet-in-de-toeslagenaffaire.html. Vergelijk ook
Besselink 2021, p. 197.
31
Deze wet heette van 1 augustus 2010 tot en met 31 december 2017 de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Nu heet de wet de Wet
Kinderopvang.
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hoogte ervan is.32 Er bestaat geen aanspraak op kinderopvangtoeslag
indien de vraagouder niet kan aantonen dat hij het volledige bedrag
aan kosten ook daadwerkelijk heeft betaald. 33 Wanneer slechts een
klein deel van de kosten van kinderopvang niet is betaald, betekent
dit niet dat aanspraak bestaat op een evenredig lagere kinderopvangtoeslag.34 Kort gezegd was de gedachte: je ontvangt kinderopvangtoeslag als een tegemoetkoming voor de te betalen kosten voor de kinderopvang en niet voor de betaalde kosten;35 als je niet kunt aantonen
dat je de te betalen kosten hebt betaald, dan heb je geen recht op deze
tegemoetkoming.36
Er bestonden goede redenen om de Wko in verbinding met de
Awir zo te interpreteren dat een voorschot naar nihil moest worden
herzien, ook in gevallen waarin een deel van de betalingen aan de kinderopvang wel kon worden verantwoord.37 Ten eerste kan het niet op

32

Vergelijk ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NLRVS:2018:864.
Vergelijk ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NLRVS:2018:864. Zie ook ABRvS 2 april
2014, ECLI:NL:RVS:2014:1114.
34
Vergelijk ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NLRVS:2018:864.
35
Zowel in artikel 1.5 lid 1 Wko als in artikel 1.7 lid 1 sub b Wko werd van de te
betalen kosten gesproken. Zie artikel 1.5 lid 1 Wko zoals deze bepaling luidde voor de
inwerkingtreding van de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen (Stb. 2020, 543):
‘Een ouder heeft aanspraak op een kinderopvangtoeslag in de door hem of zijn
partner te betalen kosten.’ Sinds 1 januari 2021 luidt deze bepaling: ‘Een ouder heeft
aanspraak op een kinderopvangtoeslag in de door hem of zijn partner betaalde
kosten.’ In de memorie van toelichting op de Wet verbetering uitvoerbaarheid
toeslagen wordt aangegeven dat deze bepaling ten grondslag ligt aan de opvatting van
de Belastingdienst/Toeslagen dat een ouder het volledige bedrag aan
kinderopvangkosten daadwerkelijk moest hebben betaald en als dat niet was gedaan,
het volledige voorschot aan kinderopvangtoeslag werd teruggevorderd. De wijziging
is erop gericht om in gevallen waarin niet het volledige bedrag aan
kinderopvangkosten is betaald een vaststelling naar rato van de kosten die de ouder
wel had betaald mogelijk te maken. Zie Kamerstukken II 2020/2021, 35574, nr. 3, p.
5. Zie hierover Persoon 2021, p. 39. Overigens geldt een dergelijke ‘alles-of-nietsbenadering’ voor meer fiscale regelingen, zo blijkt uit Spanjers 2021.
36
Vergelijk ABRvS 20 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2006, waarin het ging
om de artikelen 5 en 7 van de Wko.
37
Vergelijk voor deze argumenten bijvoorbeeld ABRvS 8 juni 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:1610; ABRvS 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3535. In
33
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nihil vaststellen van het voorschot of de tegemoetkoming aanvragers
in de verleiding brengen te hoge kosten van de opvang op te geven,
omdat aanvragen niet altijd worden gecontroleerd.38 Ten tweede bestond destijds veel aandacht voor fraudebestrijding, waarbij het belang van controle op een juiste besteding van overheidsgelden van
groot belang werd geacht.39 Ten derde wordt in de toelichting op de
Awir benadrukt dat belanghebbenden er – net zoals bij subsidieverlening overigens – rekening mee moeten houden dat na afloop van
het jaar een deel van de tegemoetkoming moet worden terugbetaald,
omdat een voorschot geen definitieve aanspraak is. 40 Een deel kan
ook een geheel zijn wanneer achteraf blijkt dat in het geheel geen
recht op een tegemoetkoming bestaat. De complexiteit van de wet
die tot interpretatie dwingt, de tijdsgeest waarin dat gebeurde en ook
het feit dat in de bestuursrechtelijke doctrine van oudsher weinig
aandacht bestaat voor de rechtsbescherming van burgers die financiele aanspraken op de overheid hebben, maakt wat ons betreft dat de
interpretatie van de Afdeling bestuursrechtspraak op dit punt een genuanceerder oordeel verdient.
In de tweede plaats de 100%-terugvorderingsplicht, het sluitstuk
van de ‘alles-of-niets-benadering’. Wanneer eenmaal is vastgesteld dat
in het geheel geen recht op kinderopvangtoeslag bestaat en dientengevolge een voorschot naar nihil moet worden herzien en een tegemoetkoming op nihil moet worden vastgesteld, dan is het gehele
voorschot onverschuldigd betaald. Dit leidt tot een terug te vorderen
die laatste uitspraak ging de Afdeling bestuursrechtspraak ‘om’ en konden deze
argumenten haar dus niet meer overtuigen.
38
Volgens Hermans 2018, p. 33 behelst het ontbreken van een onderzoeksplicht voor
de Belastingdienst/Toeslagen om een aanvraag voor een toeslag op juistheid te
controleren een groot verschil met de subsidieverlening. De verlening van een
subsidie biedt daarmee in beginsel meer waarborgen dan de toekenning van een
toeslag in de vorm van een voorschot.
39
Vergelijk ook de Adviescommissie uitvoering toeslagen, Interim-rapport Omzien in
verwondering, p. 31 e.v. Zie ook ABRvS 11 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2282;
ABRvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1999.
40
Vergelijk Kamerstukken II 2004/05, 29764, nr. 3, p. 30. Zie Hermans 2018, p. 32
over de overeenkomsten tussen het proces van subsidieverlening en het toekennen
van toeslagen.
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bedrag dat ingevolge artikel 26 Awir de belanghebbende in zijn geheel is verschuldigd. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft tot de
uitspraak van 23 oktober 201941 geoordeeld dat het hierbij gaat om
een gebonden terugvorderingsbevoegdheid voor de Belastingdienst/Toeslagen, zodat geen ruimte bestaat voor een evenredigheidstoets.42 Let wel, de omstandigheid dat in deze situatie 100% van
de betaalde voorschotten werd teruggevorderd, kan dus niet los worden gezien van de strenge interpretatie van het wettelijk stelsel dat
ook bij kleine fouten het voorschot geheel naar nihil moest worden
herzien. Wanneer zou zijn geoordeeld dat het wettelijk stelsel ruimte
zou bieden voor een evenredige toekenning, dan zou uiteraard niet
100% van het voorschot zijn teruggevorderd. Met andere woorden:
de ‘alles-of-niets-benadering’ en de 100%-terugvorderingsplicht zijn
wat ons betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In lijn met Marseille43 concluderen wij dat de Afdeling bestuursrechtspraak artikel 26 Awir aanvankelijk terecht heeft aangemerkt als
een gebonden bevoegdheid voor de Belastingdienst/Toeslagen om
voorschotten en tegemoetkomingen waarvan is vastgesteld dat zij ten
onrechte zijn ontvangen, terug te vorderen.44 In de memorie van toelichting op de Awir wordt immers op verscheidene plaatsen benadrukt dat een verschil tussen het betaalde voorschot en de vervolgens
vastgestelde tegemoetkoming wordt teruggevorderd en moet worden
terugbetaald.45 Dat artikel 26 Awir is geformuleerd als een betalingsverplichting voor de burger maakt dat niet anders. Er staat nu
41

ABRvS 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3536.
Vergelijk bijvoorbeeld ABRvS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1610.
43
Vergelijk voor de opvatting van Marseille het verslag van het openbaar verhoor van
hem, p. 3, p. 7 en p. 12, en zijn annotatie bij ABRvS 23 oktober 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:3535, ‘Kinderopvangtoeslagen: wel of geen beleidsvrijheid voor
de Belastingdienst/Toeslagen?’, 69(4) Ars Aequi (2020), p. 393-399.
44
Vergelijk bijvoorbeeld ABRvS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1610.
45
MvT Awir p. 18: ‘een eventueel verschil wordt in één keer uitbetaald dan wel
teruggevorderd’, p. 20: ‘beide gevallen, foutieve schattingen en wijziging van de
omstandigheden, leveren een gerede kans op dat hetzij na afloop van het jaar een deel
van de tegemoetkoming moet worden terugbetaald […], p. 21: ‘een te hoog voorschot
plaatst de belanghebbende voor een terugbetalingsplicht […]. En zo zijn er nog meer
voorbeelden.
42
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eenmaal dat het bedrag van de terugvordering in zijn geheel is verschuldigd. Dat in de memorie van toelichting op de Awir op pagina
22 staat dat het te veel betaalde bedrag kan worden teruggevorderd,
leidt evenmin tot een andere uitleg van artikel 26 Awir.46 Naar onze
mening betekent het woordje ‘kan’ hier slechts dat er voor de Belastingdienst/Toeslagen een bevoegdheid tot terugvorderen bestaat,
maar zegt dat in dit geval niets over de vraag of er wel of niet sprake
is van een gebonden bevoegdheid.
Het feit dat artikel 26 Awir een gebonden bevoegdheid voor de Belastingdienst/Toeslagen betreft, heeft tot gevolg dat een belangenafweging bij het uitoefenen van die bevoegdheid niet meer aan de orde
is, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis bij artikel 3:4 lid 2 Awb.47 Om
precies te zijn is dan de redenering dat de belangenafweging die een
bestuursorgaan dient te maken ingevolge artikel 3:4 lid 1 Awb wordt
beperkt voor zover dit voortvloeit uit een wettelijk voorschrift. Wanneer uit een wettelijk voorschrift volgt dat er geen ruimte bestaat voor
een belangenafweging, dan bestaat er volgens vaste rechtspraak evenmin ruimte voor de toepassing van het evenredigheidsbeginsel zoals
gecodificeerd in artikel 3:4 lid 2 Awb.48 Het is in dat licht dan ook
niet verwonderlijk dat de Afdeling bestuursrechtspraak in haar uitspraak van 23 oktober 2019 niet heeft geoordeeld dat bij de gebonden bevoegdheid die is neergelegd in artikel 26 Awir plaats is voor
toetsing aan het evenredigheidsbeginsel (artikel 3:4 lid 2 Awb), 49
maar dat deze bepaling – bij nader inzien – moet worden gelezen als
een bevoegdheid die ruimte biedt voor een afweging.50 En het is niet
46

Vergelijk Besselink 2021, p. 195.
Kamerstukken II 1988/89, 21221, nr. 3, p. 67 (PG Awb, Eerste Tranche, p. 209
l.k.).
48
Vergelijk bijvoorbeeld CBb 28 april 2020, ECLI:NL:CBB:2020:321; CBb 5
november 2019, ECLI:NL:CBB:2019:560; ABRvS 8 juni 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:1610; CBb 24 september 2008, ECLI:NL:CBB:2008:BF8933.
Zie hierover ook de analyse van Zijlstra in het rapport van de Commissie, p. 125 e.v.;
Y.E. Schuurmans, A.E.M. Leijten & J.E. Essers, Bestuursrecht op Maat (in opdracht
van BZK) (Universiteit Leiden 2020), p. 47-48.
49
Door Van Ettekoven 2021, p. 104 optie A genoemd.
50
Door Van Ettekoven 2021, p. 105 optie B genoemd. De Afdeling
bestuursrechtspraak heeft ook in algemene zin de voorkeur voor optie B. Vergelijk
47
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voor niets dat de wetgever naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire – en ook de uitspraak van 23 oktober 2019 – artikel 26
Awir heeft gewijzigd door daarin het evenredigheidsbeginsel expliciet
op te nemen.51
Het belang van eenduidige regelgeving
Met het voorgaande hebben wij hopelijk inzichtelijk gemaakt
waarom wij – anders dan Leonard – van mening zijn dat de Afdeling
bestuursrechtspraak is kunnen meegaan in de strenge ‘alles-of-nietsbenadering’ van de Belastingdienst/Toeslagen, ook al was dat met de
kennis van nu geen gelukkige keuze. Feit is wel dat de bepalingen van
de Awir – die ook nog eens moeten worden gelezen in samenhang
met de Wko – niet kunnen worden geroemd om hun duidelijkheid.
Mede hierdoor wordt over de interpretatie van deze bepalingen door
rechtsgeleerden verschillend gedacht. 52 Dit maakt het belang van
eenduidige regelgeving maar weer eens duidelijk. Wij begrijpen dat
de wetgever niet alles kan dichttimmeren – het bestuur zal de wet in
veel gevallen moeten interpreteren en de bestuursrechter heeft vervolgens de taak om te controleren of deze interpretatie binnen de
grenzen van het recht blijft – , maar de Awir is wat ons betreft een
voorbeeld van hoe het niet moet. Om zowel het bestuur als de rechters handvatten te geven bij de uitvoering van de regelgeving en de
toetsing daarvan, dient op zijn minst duidelijk te zijn of en in
M. Schreuder-Vlasblom, Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure (Wolters
Kluwer 2017), p. 655.
51
Vergelijk artikel 26 lid 2 eerste zin Awir. Deze bepaling is ingevoegd per 1 januari
2021 door de Wet verbetering toeslagen. Wij menen dat deze bepaling is ingevoegd
om zeker te stellen dat artikel 3:4 lid 2 Awb zou worden toegepast bij het uitoefenen
van de (gebonden) terugvorderingsbevoegdheid. Weliswaar heeft de Afdeling
bestuursrechtspraak in de al meermalen genoemde uitspraak van 23 oktober 2019
geoordeeld dat artikel 26 Awir moet worden gelezen als een bevoegdheid die ruimte
biedt voor een afweging, maar dat volgt niet uit de letter van de wet. Vergelijk de
toelichting op deze bepaling, Kamerstukken II 2020/2021, 35574, nr. 3, p. 27 en 28.
52
En het is ook niet voor niets dat artikel 26 lid 2 Awir inmiddels een expliciete
bevoegdheid toekent aan de Belastingdienst/Toeslagen om het terug te vorderen
bedrag, bedoeld in lid 1 van dat artikel, volledig terug te vorderen.
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hoeverre het bestuur beslissingsruimte toekomt bij het uitoefenen
van zijn bevoegdheden.53 De wetgever zal zich er daarom meer bewust van moeten zijn dat hij in eerste instantie verantwoordelijk is
voor het bepalen van de bestuursrechtelijke beslissingsruimte en de
daarmee samenhangende toetsing door de bestuursrechter, zeker nu
de dynamische wetsinterpretatie waar Scheltema voor pleit nog geen
werkelijkheid is.54 Niettemin bestaan er goede redenen om de kinderopvangtoeslagaffaire aan te grijpen om te reflecteren op de verhouding tussen regelgeving en bestuursrechtspraak, de toekenning van
bestuursrechtelijke beslissingsruimte en de daarmee samenhangende
toetsing door de bestuursrechter.
2. Reflectie op de verhouding tussen regelgeving
en bestuursrechtspraak
Het in de inleiding genoemde ‘Programma van reflectie van de
Afdeling bestuursrechtspraak’ ziet voor een deel op de spanning tussen de door de regelgeving gedicteerde rechtszekerheid en individuele
rechtvaardigheid. Het gaat hier – in de woorden van advocaat-generaal Colomer – om wat ‘waarschijnlijk het meest ingewikkelde dilemma in elk rechtssysteem is: het streven tussen het verlangen naar
gerechtigheid en de behoefte aan zekerheid’.55 Een andere omschrijving hiervan is als volgt: wanneer het recht te veel ruimte geeft voor
individuele omstandigheden, ondermijnt het zijn intrinsieke functie
om rechtszekerheid te scheppen. Wordt het daarentegen toegepast
met te weinig ruimte voor individuele omstandigheden, dan kan het
leiden tot onaanvaardbaar onrecht. 56 Wat ons betreft bestaat de
53

Daarbij kan het gaan om beoordelings- en/of beleidsruimte. Zie hierover P.J.
Huisman & N. Jak, ‘Beslissingsruimte: handvatten voor de rechterlijke
toetsingsintensiteit’, 33(5) NTB (2019), p. 212-221.
54
Scheltema 2020.
55
Advocaat-generaal Colomer in zijn conclusie van 28 januari 1999, AssiDomän
Kraft, C-310/97 P, ECLI:EU:C:1999:36.
56
Summum jus, summa injuria, vrij vertaald: op de spits gedreven recht verkeert in
het toppunt van onrecht. Vergelijk advocaat-generaal Mazák in zijn conclusie van 23
september 2008, Age Concern England, C‑388/07, ECLI:EU:C:2008:518. Verder
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zojuist genoemde reflectie uit in elk geval twee samengestelde aspecten, namelijk in de eerste plaats artikel 120 Grondwet in relatie
tot de toetsing van een gebonden bevoegdheid, en in de tweede plaats
het referentiekader van waaruit het bestuursrecht wordt bezien en
gewaardeerd. We spreken bewust van ‘samengesteld’, omdat de twee
aspecten afzonderlijk kunnen worden besproken maar ook kunnen
overlappen.
Artikel 120 Grondwet in relatie tot de toetsing
van een gebonden bevoegdheid
De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft tegen de
achtergrond van het in artikel 120 Grondwet neergelegde verbod om
formele wetten aan de Grondwet en rechtsbeginselen te toetsen opgemerkt dat de rechter de evenredigheidscorrectie niet kan toepassen
bij formele wetten, zoals de Awir en Wko.57 ‘En ook niet’, aldus de
voorzitter, ‘bij bepalingen van dwingend recht, die geen ruimte geven
voor belangenafweging.58 Dan zal de rechter in beginsel de wil van de
wetgever moeten respecteren’.59 En later: ‘Over de vraag of het wenselijk is dat de rechter het evenredigheidsbeginsel uit de Awb kan
inzetten om de toepassing van formele wetten te corrigeren, bestaat
geen eenstemmigheid. Dit is voer voor debat binnen de instituties
van de rechtsstaat.’60 De Tweede Kamer heeft een voorschot op dit
debat genomen door de kinderopvangtoeslagaffaire aan te grijpen
om verschillende moties aan te nemen tot bijvoorbeeld het opnemen
F.S. Bakker, Billijkheidsuitzonderingen. Het wegens bijzondere omstandigheden
buiten toepassing laten van wettelijke voorschriften in individuele gevallen (Wolters
Kluwer 2018), p. 6, p. 42 e.v. en p. 452.
57
Van Ettekoven 2021, p. 100.
58
Vergelijk hierover paragraaf 1 van deze bijdrage. Meer precies is dan de redenering
dat de belangenafweging die een bestuursorgaan dient te maken ingevolge artikel 3:4
lid 1 Awb wordt beperkt voor zover dit voortvloeit uit een wettelijk voorschrift.
Wanneer uit een wettelijk voorschrift volgt dat er geen ruimte bestaat voor een
belangenafweging, dan bestaat er volgens vaste rechtspraak evenmin ruimte voor de
toepassing van het evenredigheidsbeginsel zoals gecodificeerd in artikel 3:4 lid 2 Awb.
59
Van Ettekoven 2021, p. 100.
60
Van Ettekoven 2021, p. 101.
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van hardheidsclausules en het codificeren van de (corrigerende werking van) algemene beginselen van behoorlijk bestuur.61
In de woorden van Leonard brengt artikel 120 Grondwet de machtenscheiding tussen de rechter enerzijds en de andere staatsmachten
anderzijds tot uitdrukking, met als achterliggende ratio de mate
waarin relevante besluitvorming politieke afwegingen vergt die niet
aan de rechter zijn.62 Artikel 120 Grondwet sluit evenwel blijkens de
rechtspraak niet uit dat de rechter in een bepaald geval een (dwingend geformuleerd) artikel in een formele wet buiten toepassing laat
op de grond dat de toepassing van dat artikel in verband met daarin
niet verdisconteerde omstandigheden (in de regel: de wijze waarop de
overheid is opgetreden) in strijd komt met een rechtsbeginsel.63 Verdedigd zou kunnen worden dat artikel 120 Grondwet met het in zo’n
geval buiten toepassing laten juist wordt geëerbiedigd, omdat de
rechter dan voorkomt dat de wet gevolgen heeft die de wetgever niet
voor ogen stonden.
Of van het laatste sprake was bij de kinderopvangtoeslagaffaire, is
in de literatuur nu onderwerp van debat. 64 De Afdeling bestuursrechtspraak lijkt bij monde van de voorzitter tot nu toe uit te sluiten
dat als de wetgever aan bepaalde omstandigheden niet heeft gedacht
bij het opstellen van een wet in formele zin, de zogenoemde niet-

61

Vergelijk Kamerstukken II 2020/21, 35510, 47; Kamerstukken II 2020/21, 35510,
38; Kamerstukken II 2020/21, 35510, 37; Kamerstukken II 2020/21, 35510, 15.
Deze mogelijkheden zijn tevens genoemd in de kabinetsreactie op het rapport
‘Ongekend onrecht’, 15 januari 2021
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/15/kabinetsreactie-op-hetrapport-ongekend-onrecht.
62
L.F.M. Besselink, ‘Machtenscheiding in de Urgenda-zaak’, 11(2) TvCR (2020), p.
128-151, aldaar p. 130.
63
Vergelijk HR 14 april 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD5725 (Harmonisatiewet);
HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3679 (Zorgverzekeringswet). Verder
bijvoorbeeld CRvB 22 oktober 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:2607; CBb 17 maart
2020, ECLI:NL:CBB:2020:161; ABRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1325.
Zie F.P. Zwart, ‘Wat mij heeft verbaasd…’, 96(3) NJB (2021), p. 199; Bakker 2018, p.
362 e.v.
64
Vergelijk Baron & Poelmann 2021. Verder Scheltema 2020, en de reactie van S.E.
Zijlstra daarop (te vinden op nederlandseverenigingvoorwetgeving.nl).
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verdisconteerde omstandigheden, de bestuursrechter een (dwingend
geformuleerd) artikel in een formele wet buiten toepassing kan laten
vanwege strijd met een rechtsbeginsel (zoals het evenredigheidsbeginsel). Zulk handelen wordt zowel door de voorzitter65 als in de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak66 geframed (bijna als een
stropop) als het zomaar aan de kant zetten van een formele wet en
dan is er inderdaad veel voor te zeggen dat artikel 120 Grondwet zich
daartegen verzet.
De vraag waar het evenwel volgens ons meer om gaat, is of de bestuursrechter – al dan niet in combinatie met een terugkoppeling
naar de wetgever – gerechtigd is om een dwingend geformuleerd artikel – ook in een wet in formele zin – vanwege strijd met een rechtsbeginsel (zoals het evenredigheidsbeginsel) buiten toepassing te laten.
In lijn met de hierboven genoemde rechtspraak over artikel 120
Grondwet, hebben in elk geval de belastingkamer van de Hoge
Raad67 en de Centrale Raad van Beroep68 vaste rechtspraak waarin
die vraag positief is beantwoord. Hoewel de Afdeling bestuursrechtspraak die rechtspraak eerst heeft overgenomen,69 heeft zij in de in de
vorige paragraaf besproken uitspraak van 23 oktober 2019 niet gekozen voor contra legem werking van het evenredigheidsbeginsel.70 Sterker nog, het lijkt dat de Afdeling bestuursrechtspraak contra legem

65

Van Ettekoven 2021, bijvoorbeeld op p. 104.
Vergelijk bijvoorbeeld ABRvS 23 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3062.
67
Vergelijk bijvoorbeeld de zogeheten doorbraakarresten HR 12 april 1978,
ECLI:NL:HR:1978:AX3264; HR 12 april 1978, ECLI:NL:HR:1978:AX2432;
HR 12 april 1978, ECLI:NL:HR:1978:AM4447. Verder bijvoorbeeld HR 26
september 1979, ECLI:NL:HR:1979:AM4918.
68
Vergelijk bijvoorbeeld CRvB 3 oktober 2001, ECLI:NL:CRVB:2001:AD7575;
CRvB 11 januari 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BP1421; CRvB 15 september 2017,
ECLI:NL:CRVB:2017:3186; CRvB 23 december 2020,
ECLI:NL:CRVB:2020:3519. Eerder bijvoorbeeld CRvB 18 februari 1975, AB
1975/243, m.nt. Stellinga.
69
Vergelijk bijvoorbeeld ABRvS 4 juli 1994, ECLI:NL:RVS:1994:AJ8664.
70
Door Van Ettekoven 2021, p. 104 optie A genoemd.
66
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werking van een rechtsbeginsel in het geheel geen optie meer acht.71
Het is volgens ons dan ook belangrijk dat met het meermaals genoemde ‘Programma van reflectie van de Afdeling bestuursrechtspraak’ inzichtelijk wordt of dit inderdaad het geval is, en zo ja,
waarom en met welke argumentatie de Afdeling bestuursrechtspraak
afwijkt van de rechtspraak van de andere hoogste (bestuurs)rechters.
Referentiekader van waaruit het bestuursrecht
wordt bezien en gewaardeerd
Net zo als het privaatrecht geen bestuursrecht (publiekrecht) is, is het
bestuursrecht (publiekrecht) geen privaatrecht.72 In de huidige discussie naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire lijkt dit
soms vergeten te worden, zeker waar nu de teneur is dat het bestuursrecht op de schop moet respectievelijk moet worden afgeschaft.73 Dit
kan overigens ook worden omgedraaid, omdat uit de historie blijkt
dat ‘incidenten’ die de maatschappij ontwrichten juist leiden tot
nieuw en beter bestuursrecht. 74 De genoemde teneur klinkt ook
door in de door de Tweede Kamer aangenomen motie dat ‘de
rechtsstaat geschonden is’ en daarom aan het kabinet de opdracht
wordt gegeven om ‘de Venetië-Commissie te verzoeken om advies uit
te brengen’ over ‘de rechtsbescherming van burgers in Nederland,
met name onder het bestuursrecht (inclusief reikwijdte, rechtsbescherming, marginale toetsing en rol Raad van State); het stelsel

71

Vergelijk bijvoorbeeld ABRvS 18 januari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AU9838. Zie
Schreuder-Vlasblom 2017, p. 653 e.v.; Van Kreveld onder HR 12 april 1978, AB
Klassiek 2016/5.
72
Dit lijkt te worden miskend door O. Ifzaren in zijn reactie op het preadvies van
Scheltema, (te vinden op nederlandseverenigingvoorwetgeving.nl).
73
Vergelijk P.G.H. Albert, ‘Hoge Raad: graag minder rechtseenheid en meer
rechtsbescherming!’, 22(6) NTFR (2021); Brenninkmeijer 2021, p. 6-13.
74
Vergelijk B.J. Schueler, ‘De eigen aard van het bestuursrecht. Vijftig jaar
Hoofdstukken van het bestuursrecht’, 33(7) NTB (2019), p. 297-304, aldaar p. 298.
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van macht en tegenmacht in theorie en praktijk, inclusief de StatenGeneraal en de rechterlijke macht’.75
Anders dan voor het privaatrecht, is voor het bestuursrecht van
oudsher het volgende referentiekader van belang. Uit oogpunt van
de democratische legitimatie, rechtszekerheid en, als exponent van
het laatste, legaliteit, is in het bestuursrecht het uitgangspunt dat
rechtsvorming wordt gedicteerd door regelgeving. In dat licht is er
binnen het bestuursrecht minder tot geen ruimte voor open normen
als de redelijkheid en billijkheid (respectievelijk billijkheidscorrectie)
en rechtsvorming door de bestuursrechter. 76 De kinderopvangtoeslagaffaire, maar ook ontwikkelingen al dan niet onder de noemer
van responsiviteit, evenredigheid, dienstbaarheid en maatwerk, zijn
in de literatuur aanleiding geweest om bloot te leggen dat zich een
verandering voltrekt in het referentiekader van waaruit het bestuursrecht wordt bezien en gewaardeerd. 77 Het ‘oude’ referentiekader
komt deels nog tot uitdrukking in het volgende antwoord van de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op de vraag of ‘de Belastingdienst […] wellicht te vaak het voordeel van de twijfel’ kreeg:
‘Zo werkt het bestuursrecht in algemene zin. Dat gaat ervan uit dat
overheidsinstanties rechtmatig te werk gaan en de wet uitvoeren. De
rechter gaat niet uit van het falen van het hele systeem.’78
75

Kamerstukken II 2020/21, 35510, 11. Zie hierover M. de Visser, ‘Eerste
Nederlandse adviesverzoek aan de Venetië Commissie: te hoge verwachtingen?’,
Nederland Rechtstaat 10 februari 2021, m.nederlandrechtsstaat.nl/forum/id341/1002-2021/eerste-nederlandse-adviesverzoek-aan-de-venetië-commissie-te-hogeverwachtingen?.html
76
Vergelijk De Poorter 2021; Scheltema 2020; Bakker 2018, i.h.b. hfst. 6 en 7. Zie
verder de beschouwing van de vicepresident van de Raad van State, ‘Evenwicht in de
rechtsstaat’, in het jaarverslag van de Raad van State over 2019, te vinden op
raadvanstate.nl/publicaties/jaarverslagen/
77
Vergelijk R. Ortlep, ‘Referentiekader van waaruit wij het bestuursrecht bezien en
waarderen’, 22(4) JBplus (2020), p. 24-41. Zie Scheltema 2020; Brenninkmeijer &
Marseille 2021.
78
Interview B.J. van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak,
‘Raad van State onderzoekt eigen uitspraken na toeslagenaffaire: ‘Het had anders
gekund’’, Trouw 9 januari 2021, trouw.nl/binnenland/raad-van-state-onderzoekteigen-uitspraken-na-toeslagenaffaire-het-had-anders-gekund~b5dc1655/. Zie
genuanceerder Van Ettekoven 2021, p. 99: ‘De rechter moet de wet toepassen in een
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Het zijn zulke antwoorden die koren op de molen zijn voor mensen
die vinden dat het bestuursrecht respectievelijk de Afdeling bestuursrechtspraak te gouvernementeel is. 79 Zo ook Leonard waar hij het
volgende over een opmerking van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak zegt: ‘De rechter legt de wet niet uit, de rechter
toetst niet aan de wet, de rechter volgt het bestuur. Een schokkender
illustratie van het aloude bezwaar dat de Afdeling te gouvernementeel is, is bijna niet denkbaar.’80 We zijn het met Leonard eens dat als
de houding zou zijn ‘we kunnen niet anders’, dit in elk geval niet
meer past in het huidige referentiekader van waaruit het bestuursrecht wordt bezien en gewaardeerd.81 Hoewel de interpretatie van de
regelgeving door het bestuur en de daarop gebaseerde besluitvorming van het bestuur het uitgangspunt vormen voor de bestuursrechter, neemt dit niet weg dat ook in het bestuursrecht de rechtstoepassing altijd een keuze betreft, voortkomend uit de afweging van de
betekenis van regelgeving tegen de betekenis van ongeschreven
rechtsnormen die voor het individuele geval van belang kunnen
zijn.82 In deze zin denken wij ook aan de – rechtsgebied overstijgende
– gedachte van Molengraaff dat de wet weliswaar een gids is voor wie
het recht wil kennen maar niet het recht zelf, en dat het ook83 de taak

concreet geval. Als de wet duidelijk is, is de toepassing eenvoudig. Als de wet niet
duidelijk is, dan moet de rechter de wet duiden. Daarbij betrekt de rechter naast de
tekst van de wet, het systeem van de wettelijke regels en de bedoeling van de wetgever.
Ook moet de rechter op zoek naar een redelijke toepassing.’
79
Vergelijk Brenninkmeijer 2021, p. 13; Albert 2021; Albert 2020. Zie verder
Ahsmann 2021; L. van den Berge, ‘Bestuursrechtspraak na de toeslagenaffaire: hoe
nu verder?’, Montaigne Centrum Blog 10 februari 2021,
blog.montaignecentre.com/nl/bestuursrechtspraak-na-de-toeslagenaffaire-hoe-nuverder/.
80
Besselink 2021, p. 197.
81
Vergelijk Ortlep 2020.
82
Vergelijk A.S. Hartkamp, Velerlei gestalten (Wolters Kluwer 2020), p. 132. Verder
Van den Berge 2021. Zie reeds M.H. Bregstein, De betrekkelijke waarde der wet
(Tjeenk Willink 1952).
83
Ook, want in het bestuursrecht is het allereerst maar dus niet uitsluitend de taak
van het bestuursorgaan. Vergelijk Scheltema 2020, p. 28, en de reactie van M. van der
Loop (te vinden op nederlandseverenigingvoorwetgeving.nl).
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van de rechter is om aan het recht in individuele gevallen vorm te geven.84
3. Toekomstgerichte slotopmerkingen
De kinderopvangtoeslagaffaire staat in verband met het referentiekader van waaruit wij het bestuursrecht bezien en waarderen. De
verandering in dat referentiekader heeft niet alleen gevolgen voor de
verschillende staatsmachten, de wetgever, het bestuur en de rechter,
en hun onderlinge verhouding. Het heeft ook gevolgen voor het juridisch onderwijs waarin de mensen voor die staatsmachten worden
opgeleid en waar zij deels, voornamelijk juridisch, worden gevormd.85
Een terugkerend punt bij de evaluatie van de kinderopvangtoeslagaffaire is dat er sprake was van tunnelvisie binnen de staatsmachten,
waarbij de hardhandige manier om fraude te bestrijden – op zijn
zachtst gezegd – het zicht ontnam om met maatwerk en met ook het
oog op de individuele burger het recht toe te passen. Hoewel hierbij
vele factoren een rol spelen,86 is voor ons in elk geval ook het juridisch
onderwijs een factor. Het onderwijs moet wat ons betreft op het gebied van het bestuursrecht (meer) zo ingericht zijn dat niet studenten
(juristen) worden opgeleid die met de pen (of het toetsenbord) in de
aanslag zitten om het ‘juiste’ antwoord te noteren, maar die inzien
dat ook de rechtstoepassing in het bestuursrecht niet is gebaseerd op
dwingende logica en bovennatuurlijke begrippen die eeuwige
84

W.L.P.A. Molengraaff, ‘Summum Jus, summa injuria’, 38(5/6) RM (1919), p.
491-528, aldaar p. 494 en p. 527-528. Zie hierover H.C.F. Schoordijk, Realistische en
pragmatische rechtsvinding: taak en taakopvatting van de rechter in de westerse wereld
(WLP 2014).
85
Vergelijk Ortlep 2020, p. 40.
86
Vergelijk Van Ettekoven 2021 en het verslag van de Commissie. Wij denken verder
ook aan de organisatiecultuur en de maatschappelijke kosten. Feit is dat in het
huidige financieringsmodel van de rechtspraak het niet steeds haalbaar is om te
bezien of er individuele omstandigheden zijn die tot een ander besluit hadden
moeten leiden. Zie Ph.M. Langbroek, ‘Meer aandacht voor de rechterlijke organisatie
in de volksvertegenwoordiging’, Montaigne Centrum Blog 17 maart 2021,
blog.montaignecentre.com/nl/meer-aandacht-voor-de-rechterlijke-organisatie-in-devolksvertegenwoordiging/.

252

VAN DEN BRINK, ORTLEP & VAN WAARDE ☙
gelding hebben. Daarnaast dient er wat ons betreft binnen het juridisch onderwijs meer aandacht te worden besteed aan het belang
van eenduidige regelgeving, de daarin te bepalen bestuursrechtelijke
beslissingsruimte en de daarmee samenhangende toetsing door de
bestuursrechter, zodat affaires zoals de kinderopvangtoeslagaffaire in
de toekomst hopelijk kunnen worden voorkomen.
De goede lezer heeft waarschijnlijk ook de volgende ondertoon van
deze bijdrage thans in gedachte: de kinderopvangtoeslagaffaire heeft
tevens opnieuw blootgelegd dat met name in de verhouding tussen
de verschillende staatsmachten ook het staatsrecht en bestuursrecht
als disciplines nauwe verwantschap vertonen en dat het nuttig en
noodzakelijk is dat zij nauwer op elkaar worden betrokken. 87 Die
nauwe verwantschap was voor Kummeling ooit reden om op te
schrijven dat er alle reden is voor de staatsrechtbeoefenaren om het
bestuursrecht (de Awb) mede als hun jachtterrein te beschouwen en
dat hij zijn leven ging beteren.88 Wij zijn in elk geval verheugd dat Leonard ook in een van zijn laatste publicaties voor zijn pensionering
het staats- en bestuursrecht in samenhang heeft bestudeerd. Wij volstaan daarom met het uitspreken van de hoop dat Leonard tevens na
zijn pensionering samen met ons de verbinding tussen het staats- en
bestuursrecht blijft uitdragen. Niet alleen binnen de wetenschap,
maar hopelijk ook in het juridisch onderwijs aan de UvA, waar wij
(en ongetwijfeld ook onze studenten) hem enorm zullen gaan missen.

❦

87

Hetzelfde is natuurlijk het geval voor het privaatrecht.
Vergelijk H.R.B.M. Kummeling, ‘De Awb: een gemeenschappelijk jachtterrein’,
in: G.H. Addink & A.A.J. de Gier (red.), Bestuursrecht in perspectief (Universiteit
Utrecht 1996), p. 31-36, aldaar p. 36, in combinatie met H.R.B.M. Kummeling
(red.), Het bestuursrecht als agenda voor het staatsrecht (Tjeenk Willink 1999), p. 1-2.
88
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Heeft de inlichtingenplicht van art. 68 Gw ook
betrekking op interne ambtelijke stukken met
persoonlijke beleidsopvattingen?
PAUL BOVEND’EERT
Radboud Universiteit te Nijmegen

D

e verantwoordingsplicht van ministers jegens het
parlement, hoeksteen van de parlementaire democratie, is
verankerd in art. 42 Gw en wordt nader uitgewerkt in art. 68
Gw. Hierin is vastgelegd dat de ministers en staatssecretarissen de kamers mondeling en schriftelijk de door een of meer leden verlangde
inlichtingen geven, waarvan het verstrekken niet in strijd is met het
belang van de staat. De betekenis van de ministeriële inlichtingenplicht roept van oudsher verschillende vragen op. Een belangrijke
vraag was in vroeger tijden of de minister slechts verplicht was vragen
te beantwoorden als een kamermeerderheid daarom vroeg. 1 Bij de
grondwetsherzieningen van 1983 en 1987 is hierover duidelijkheid
verschaft door in de tekst van art. 68 Gw uitdrukkelijk op te nemen
dat de inlichtingenplicht betrekking heeft op de door een of meer leden verlangde inlichtingen. Vaststaat sindsdien dat instemming van
een kamermeerderheid niet vereist is. Een andere klassieke vraag is of

1

P.J. Oud, Het Constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden Deel 1
(W.E.J. Tjeenk Willink 1967), p. 658 e.v.
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de inlichtingenplicht alleen betrekking heeft op door kamerleden gevraagde inlichtingen. Of dient de minister ook ongevraagd inlichtingen te verschaffen? Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat
de minister de kamer ook ongevraagd moet informeren, zijn beleid
moet toelichten en daarover rekenschap moet afleggen. De grondslag
hiervoor ligt niet zozeer in art. 68 Gw maar in art. 42 Gw en in de
werking van de vertrouwensregel.2 Voorts staat van oudsher de verschoningsgrond van art. 68 Gw ter discussie. In welke gevallen kan
de minister een beroep doen op het belang van de staat en weigeren
inlichtingen te verschaffen?
Ten slotte is voor de uitleg en toepassing van art. 68 Gw van belang
wat onder het geven van inlichtingen in de zin van art. 68 Gw moet
worden verstaan. Meer in het bijzonder is hier de vraag aan de orde
wie bepaalt in welke vorm de inlichtingen worden verstrekt. Denkbaar is dat de minister zelf beslist hoe hij of zij inlichtingen verstrekt
aan de kamer. In dat verband kan de minister dan tot de conclusie
komen dat hij interne ambtelijke documenten niet integraal aan de
kamer overlegt, als deze daarom vraagt, maar volstaat met een eigen
samenvattende weergave van wat in de ambtelijke stukken aan de
orde is gesteld. Denkbaar is ook dat de kamer hier het laatste woord
heeft. Indien de kamer aandringt op het overleggen van bepaalde
ambtelijke documenten, geeft de minister hieraan gehoor.
Dit laatste vraagpunt betreffende de inlichtingenplicht van art. 68
Gw wordt hierna in deze afscheidsbundel voor Leonard Besselink
kort besproken. Leonard is op veel terreinen van het Nederlandse en
rechtsvergelijkende staatsrecht actief en creatief geweest. Het politieke staatsrecht was een van zijn aandachtsgebieden. Ik herinner me
onder andere mooie beschouwingen over de vertrouwensregel en kamerontbinding (waar ik het overigens niet helemaal mee eens was) en
over de inzet van de krijgsmacht.3 Het onderhavige onderwerp raakt
eveneens de kern van de verhouding tussen regering en parlement.
2

P.P.T. Bovend’Eert & H.R.B.M. Kummeling, Het Nederlandse parlement (Kluwer
2017), p. 287. Zie ook Kamerstukken II 2001/02, 28362, nr. 2, p. 3, Notitie
reikwijdte inlichtingenplicht.
3
L.F.M. Besselink, ‘De motie van wantrouwen: Kamerontbinding of
kabinetsontslag’, 64(33) NJB (1989) p. 1206 e.v.; L.F.M Besselink, ‘Militaire acties en

256

PAUL BOVEND ’ EERT ☙
De notitie reikwijdte 2002
Van oudsher bestond in de literatuur over de invulling van de ministeriële inlichtingenplicht geen eenstemmigheid als het ging om de
vraag of de minister dan wel de kamer bepaalde op welke wijze de
door de kamer of kamerleden gevraagde inlichtingen moesten
worden verstrekt. Buys meende dat de vorm waarin de inlichtingen
worden gegeven, ter beslissing van de regering staat. De regering is
volgens Buys altijd bevoegd om een verzoek tot overlegging van stukken af te wijzen.4 Oud heeft dit standpunt verworpen. Volgens hem
is het zeer wel denkbaar dat de kamer oordeelt onvoldoende ingelicht
te zijn, zolang zij de gevraagde stukken zelf niet kent. Daarbij is het
volgens Oud van overwegend belang dat de kamer te allen tijde
bevoegd is haar afkeuring uit te spreken over een weigering van een
minister om stukken te overleggen, waarop de minister dient heen te
gaan. 5 Oud koppelde de ministeriële verplichting om desgevraagd
stukken te overleggen aan de werking van de vertrouwensregel.
In 2002 nam de regering in een notitie over de reikwijdte van art.
68 Gw het volgende standpunt hierover in: ‘Punt van discussie is wel
eens of op grond van artikel 68 kan worden volstaan met het verstrekken van inlichtingen over de inhoud van documenten of dat de kamer kan vragen om het overleggen van de documenten zelf. Kortom,
is het de regering die uiteindelijk de vorm bepaalt waarin de gevraagde inlichtingen worden verstrekt of de kamer? In de gedachtegang dat dit de regering is, zou zij altijd bevoegd zijn een verzoek tot
inzage in documenten af te wijzen, aangezien de vraag om overlegging van stukken neerkomt op het aanwijzen van een bepaalde vorm
van verstrekking van inlichtingen. Een dergelijke beperkende uitleg
van artikel 68 van de Grondwet is, zeker tegen de achtergrond van de
staatsrechtelijke praktijk, niet houdbaar. Uit die praktijk kan worden

de rol van het parlement’, 76(3) NJB (2001) p. 1883 e.v.; L.F.M. Besselink,
‘Geweldsmonopolie, Grondwet en krijgsmacht’, in: Grondwet, krijgsmacht en oorlog
(Wolf Legal Publishers 2008), p. 67 e.v.
4
J.T. Buys, De Grondwet Deel 1 (Gouda Quint 1883), p. 485.
5
Oud, p. 655.
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afgeleid dat er overeenstemming bestaat dat, indien de kamer oordeelt onvoldoende te zijn ingelicht zolang zij de door haar gevraagde
stukken niet zelf kent, deze stukken behoren te worden overgelegd.
In het licht van de mogelijkheden die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) biedt aan ieder om kennis te nemen van documenten
door middel van inzage of verstrekking van kopieën, is het ook ongerijmd aan te nemen dat aan de voorkeur van de kamer voor deze modaliteit van informatieverstrekking op basis van artikel 68 voorbij kan
worden gegaan. Vanzelfsprekend kunnen en zullen een bewindspersoon en de kamer over de wijze van informatieverstrekking in discussie treden en kan worden geconcludeerd dat een andere wijze van informatieverstrekking meer aan de orde is.’6
Uit deze passage valt duidelijk af te leiden dat de regering in beginsel ervan uitgaat dat de kamer en niet de minister bepaalt in welke
vorm inlichtingen worden verstrekt. Interessant hierbij is dat de mogelijkheden die de Wob biedt om kennis te nemen van documenten
in de afweging worden betrokken.
De vraag is vervolgens of de minister een beroep kan doen op de
verschoningsgrond ‘belang van de staat’ van art. 68 Gw ten einde in
een concreet geval te weigeren inlichtingen te verstrekken in de vorm
van ambtelijke documenten, waarom de kamer of kamerleden hebben gevraagd.7 Op de eerste plaats merkt de regering in de notitie uit
2002 op dat het inroepen van de verschoningsgrond uitzondering
behoort te zijn. Wat het belang van de staat inhoudt, valt niet precies
te omschrijven. In het verlengde hiervan merkt de regering op dat de
aard van de gevraagde gegevens met zich kan brengen dat de verstrekking van de gegevens belangen raakt die onder omstandigheden zo
zwaarwegend kunnen zijn dat zij als belang van de staat moeten worden aangemerkt. Volgens de regering valt daarbij ook te denken aan
bepaalde belangen die in de artikelen 10 en 11 van de Wob worden
genoemd. Hierbij onderstreept de regering echter dat de verhouding
tussen regering en parlement niet wordt bepaald door de Wob. ‘De
6

Kamerstukken II 2001/02, 28362, nr. 2, p. 3-4, Notitie reikwijdte inlichtingenplicht.
Zie uitgebreid over de verschoningsgrond van art. 68 Gw S.A.J. Munneke,
Inlichtingenplichten en verschoningsgronden in het staatsrecht (Kluwer 2006).

7
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afweging of in een concreet geval door het parlement of een individueel kamerlid gevraagde inlichtingen met een beroep op de verschoningsgrond van artikel 68 geweigerd dient te worden, is een andere
dan de afweging die in het kader van een informatieverzoek op grond
van de Wob wordt gemaakt. In het algemeen gesproken zal de eerstgenoemde afweging een zwaardere moeten zijn. Het belang van een
goed geïnformeerde volksvertegenwoordiger weegt immers nog
zwaarder dan het belang van openbaarheid van bestuur jegens de
burger,’ aldus de regering in haar notitie uit 2002.8
Hoewel de inlichtingenplicht van art. 68 Gw en de openbaarheid
van de Wob aldus strikt moeten worden onderscheiden, meent de regering dat de weigeringsgronden van de Wob onder omstandigheden
de verschoningsgrond van art. 68 Gw kunnen inkleuren. In dit verband gaat de regering in de notitie van 2002 nader in op de betekenis
van de weigeringsgrond van art. 11 Wob, de persoonlijke beleidsopvattingen in stukken voor intern beraad, die in het regime van de
Wob in beginsel niet openbaar worden gemaakt. Het gaat daarbij om
beleidsopvattingen van bewindspersonen, ambtenaren en bestuurders, alsmede externen die bij het interne beraad zijn betrokken. De
regering wijst erop dat er een mogelijkheid moet zijn om in een vertrouwelijke sfeer van gedachten te wisselen. De regering leidt hieruit
af dat persoonlijke beleidsopvattingen in interne stukken ook wel aan
het parlement kunnen worden onthouden, in uiterste instantie met
een beroep op het belang van de staat. Maar, zo voegt de regering
hieraan toe, onder omstandigheden zal wel informatie kunnen worden verstrekt in geobjectiveerde vorm. In dit verband benadrukt de
regering dat het parlement wel inzicht moet krijgen in alle relevante
feiten en argumenten die aan het uiteindelijke beleid ten grondslag
liggen. De regering plaatst hierbij de kanttekening dat voor zover interne stukken persoonlijke beleidsopvattingen van bewindspersonen
bevatten, verstrekking van die gegevens de eenheid van het regeringsbeleid kan aantasten. Aantasting van die eenheid is in het algemeen
in strijd met het belang van de staat.9
8
9

Kamerstukken II 2001/02, 28362, nr. 2, p. 6-7, notitie reikwijdte inlichtingenplicht.
Kamerstukken II 2001/02, 28362, nr. 2, p. 10, notitie reikwijdte inlichtingenplicht.
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De regeringsnotie uit 2002 maakte duidelijk dat de regering een
ruime interpretatie van art. 68 Gw nastreeft, in die zin dat ook interne ambtelijke stukken onder de reikwijdte van de inlichtingenplicht vallen en de minister desgevraagd die stukken aan de kamer
behoort te overleggen. De regering voegde hieraan toe dat de Wobweigeringsgronden als zodanig niet van toepassing zijn op de verschoningsgrond ‘belang van de staat’ van art. 68 Gw, maar dat er wel
sprake kan zijn van een zekere beïnvloeding. Bij persoonlijke beleidsopvattingen voor intern beraad kan de minister in voorkomende gevallen volstaan met het verstrekken van informatie in geobjectiveerde
vorm. De kamer moet uiteindelijk op de hoogte gebracht worden van
alle relevante feiten en argumenten.
Ontwikkelingen in de laatste jaren
In 2016 verscheen een vervolgnotitie over de reikwijdte van de inlichtingenplicht van art. 68 Gw.10 Daarin herhaalt de regering dat er
geen direct verband bestaat tussen art. 68 Gw en de Wob. ‘Artikel 68
is een politiek instrument in de relatie tussen parlement en regering,
de Wob is een juridisch instrument in de relatie tussen burger en
bestuursorgaan.’11 Tevens merkt de regering in het verlengde hiervan
op: ‘De inlichtingenplicht wordt uiteindelijk gesanctioneerd door de
vertrouwensregel. Het is dus aan de Kamer zelf om te bepalen wanneer zij zich voldoende geïnformeerd acht.’ Omdat de inlichtingenplicht gestalte krijgt in de per definitie dynamische context van de
door de vertrouwensregel bepaalde verhouding tussen parlement en
regering, is het volgens de regering niet goed mogelijk om in algemene zin vooraf aan te geven waar de bovengrens van de inlichtingenplicht jegens het parlement precies ligt. Wel staat vast dat de
verschoningsgrond van het ‘belang van de staat’ door opeenvolgende
kabinetten beperkt is uitgelegd en er in de praktijk slechts zelden een

10
11

Kamerstukken II 2015/16, 28362, nr. 8, Reikwijdte van artikel 68 Grondwet.
Kamerstukken II 2015/16, 28362, nr. 8, p. 2, Reikwijdte van artikel 68 Grondwet.

260

PAUL BOVEND ’ EERT ☙
beroep op is gedaan, geheel in lijn met wat daarover in de notitie uit
2002 staat.12
In de vervolgnotitie heeft de regering voorts opnieuw enige aandacht besteed aan de problematiek van persoonlijke beleidsopvattingen in interne stukken. De regering herhaalt dat persoonlijke beleidsopvattingen in interne stukken aan het parlement kunnen worden
onthouden, desnoods met een beroep op het belang van de staat.
Ambtenaren en bewindspersonen moeten vrijelijk argumenten en
gedachten kunnen wisselen, met ook een mogelijkheid van tegenspraak. Uiteindelijk kunnen de relevante beleidsopvattingen met de
kamer worden gedeeld, alleen op een geobjectiveerde wijze en zonder
te vermelden welke opvattingen door welke ambtenaar of bewindspersoon zijn aangedragen en wie precies welk standpunt heeft ingenomen.
De vervolgnotitie van 2016 geeft een nadere verheldering van de
mogelijkheden en beperkingen om interne ambtelijke stukken te
overleggen aan de kamer in het kader van de inlichtingenplicht van
art. 68 Gw. Uit de notitie wordt niet helemaal duidelijk of informatieverstrekking in geobjectiveerde vorm nu betekent dat de betreffende ambtelijke stukken zo nodig geanonimiseerd aan de kamer
overgelegd worden of dat de minister uiteindelijk toch een eigen
weergave van de besluitvorming geeft.
In de jaren na 2016 is het steeds vaker voorgekomen dat Kamerleden in verschillende dossiers geen genoegen namen met door bewindslieden verstrekte eigen samenvattingen, maar inzage wensten in
de achterliggende documenten en interne ambtelijke stukken. Wellicht heeft hierbij een rol gespeeld dat zich bij verschillende ministeries in die jaren affaires voordeden over het onjuist, onvolledig en ontijdig informeren van de kamer. Denk bijvoorbeeld aan de beruchte
bonnetjesaffaire die uiteindelijke leidde tot het heengaan van de minister (en staatssecretaris) van Veiligheid en Justitie in 2015. Bovendien is het de laatste jaren regelmatig voorgekomen dat ministers nalieten om ambtelijke stukken aan de kamer te overleggen die vervolgens via Wob-procedures bij de rechter alsnog openbaar gemaakt
12

Kamerstukken II 2015/16, 28362, nr. 8, p. 3, Reikwijdte van artikel 68 Grondwet.
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werden. De verhoudingen tussen kamer en regering op het punt van
de inlichtingenplicht zijn in deze laatste jaren behoorlijk verslechterd.
In 2019 berichtte de minister van BZK de kamer dat het onder art.
68 Gw staand beleid is, ’dat stukken die zien op intern beraad geen
onderdeel worden gemaakt van het debat met de Kamer.’13 Het verstrekken van dergelijke documenten staat immers het goed functioneren van de departementen, bewindspersonen en ministerraad in de
weg, zo werd hieraan toegevoegd. Het was aan de minister om zich te
verantwoorden en daarbij de argumenten te geven van de besluitvorming.14 Het was duidelijk dat de regering hiermee de hakken in het
zand zette. De oorspronkelijke benadering dat de kamer bepaalt of
ambtelijke stukken moesten worden overgelegd was niet meer vanzelfsprekend.
De Tweede Kamer liet het er niet bij zitten en nam begin 2020 een
motie Omtzigt c.s. aan die als volgt luidde: ‘overwegende dat het voor
een goed functionerende overheid nodig is dat de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren beschermd moeten worden tegen
openbaarmaking; constaterende dat in de Wet openbaarheid van bestuur geregeld is dat geen informatie verstrekt wordt over persoonlijke beleidsopvattingen uit documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad; constaterende dat de regering hierover in
relatie tot verzoeken tot informatie van de Kamer in 2002 (28 362,
nr. 2) schreef dat persoonlijke beleidsopvattingen in interne stukken,
daarom ook wel aan het parlement onthouden zullen kunnen worden, in uiterste instantie met een beroep op het belang van de Staat,
en dat onder omstandigheden wel informatie zal kunnen worden verstrekt in geobjectiveerde vorm; verzoekt de regering, conform haar
eerder genoemde brief uit 2002 in geval van een verzoek van de Kamer, dan wel een Kamerlid, niet de persoonlijke beleidsopvattingen
in stukken voor intern beraad te verstrekken, maar wel die stukken
zelf ontdaan van de persoonlijke beleidsopvattingen.’15
13

Kamerstukken II 2019/20, 28362, nr. 23, p. 2.
Zie verder hierover P. Bovend’Eert e.a., De reikwijdte van artikel 68 Grondwet,
Factsheet voor de vaste Kamercommissie voor Financiën (Tweede Kamer 2020).
15
Kamerstukken II 2019/20, 28362, nr. 26.
14
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De motie-Omtzigt c.s. illustreert dat een scherpe controverse was
ontstaan tussen regering en kamer over de reikwijdte van de inlichtingenplicht. De kamer hechtte eraan dat de regering haar standpunt
zou wijzigen en interne stukken, zo nodig ontdaan van persoonlijke
beleidsopvattingen, toch als stelregel aan de kamer zou dienen te
overleggen.
In de loop van 2020 bracht de Afdeling advisering van de Raad van
State ongevraagd een advies uit over de ministeriële verantwoordelijkheid, waarin de Afdeling tevens ingaat op de kwestie van het overleggen van interne ambtelijke stukken met persoonlijke beleidsopvattingen. Zij benadrukt het belang van vertrouwelijke gedachtewisseling tussen minister en ambtenaren en betoogde dat verstrekking van
interne stukken leidt tot risicomijdend gedrag van bewindslieden en
hun ambtenaren. De minister was wel gehouden om de beleidsopvattingen inhoudelijk met de kamer te delen, maar alleen op geobjectiveerde wijze. 16 Of dat betekende dat de mister toch de stukken
diende te overleggen werd niet duidelijk in dit advies. In een reactie
op het advies van de Afdeling advisering herhaalde de minister van
BZK haar restrictieve uitleg van art. 68 Gw.17
Inmiddels heeft de regering een grote ommezwaai gemaakt. Het
rapport ‘Ongekend Onrecht’ over het falend overheidsbeleid in de
kinderopvangtoeslagaffaire bracht het derde kabinet-Rutte tot een
kabinetsreactie waarin het kabinet nu zegt te kiezen voor een ruime
informatievoorziening aan de kamer. Het kabinet heeft zich de kritiek van de kamer op de informatievoorziening aangetrokken. Het
wil transparanter zijn bij het openbaar maken van stukken die opgesteld zijn voor intern beraad. Het wil de grond ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ niet langer hanteren als invulling van de verschoningsgrond ‘belang van de staat’. Maar, zo voegt het kabinet hieraan toe,
het belang van de staat blijft overigens een verschoningsgrond, op
grond waarvan de minister kan weigeren inlichtingen te verstrekken

16
Raad van State, Ministeriële verantwoordelijkheid (Raad van State 2020), p. 15-16
en p. 51.
17
Nader rapport van 29 september 2020, p. 9 e.v.
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en ambtelijke stukken te overleggen, bijvoorbeeld wanneer de eenheid van het regeringsbeleid in het geding is.
Slot
Op het punt van de reikwijdte van de inlichtingenplicht van art. 68
Gw hebben zich de laatste jaren enkele spectaculaire ontwikkelingen
voorgedaan. Tussen regering en parlement ontwikkelde zich een controverse over de vraag of de minister gehouden is interne ambtelijke
stukken te overleggen aan de kamer. De minister deed anders dan de
regeringsnotitie van 2002 stelde, steeds nadrukkelijker een beroep op
de weigeringsgrond van art. 11 van de Wob (intern beraad/persoonlijke beleidsopvattingen). De kamer wenste klip en klaar een
toezegging dat interne ambtelijke stukken, desnoods zonder vermelding van persoonlijke beleidsopvattingen, overgelegd worden.
Uiteindelijk is een doorbraak in deze controverse geforceerd door de
uitkomsten van het rapport ‘Ongekend Onrecht’.
Daarmee is het vraagstuk van de reikwijdte van de inlichtingenplicht echter niet van tafel. Niet voor niets hechtte de regering
eraan te wijzen op de verschoningsgrond van art. 68 Gw die, zoals de
regering in 2002 opmerkte, ‘van alles’ kan omvatten. Tegenstellingen
over de reikwijdte van de inlichtingenplicht van art. 68 Gw zullen
derhalve ongetwijfeld in de toekomst in een andere context opnieuw
opspelen. Wordt vervolgd.

❦
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Relativering van de wettelijke grondslag?
Over proportionaliteit, voorzienbaarheid bij wet
en de specifieke wettelijke grondslag
AERNOUT NIEUWENHUIS
Universiteit van Amsterdam

E

en zeldzame combinatie van scherpzinnigheid en
vriendelijkheid, meestal dan, zo kan Leonard getypeerd worden. De vriendelijkheid blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij
immer tijd heeft voor medewerkers en studenten, niet per se in die
volgorde. De scherpzinnigheid blijkt uit tal van publicaties, op het
gebied van de verhouding tussen EU recht en nationaal recht en de
rechtsvergelijking. Dat wil niet zeggen dat andere staatrechtelijke
problemen buiten beschouwing bleven, zoals betrekkelijk recent nog
de legaliteit van de mondkapjesplicht.1 Deze tekst raakt daaraan.
1. Inleiding
De rechtsstaat dient de vrijheid en rechtszekerheid van de burger.
Daartoe dienen niet alleen het legaliteitsbeginsel, de machtenschei1

L.F.M. Besselink, ‘Mondkapjesplicht, subjectief staatsnoodrecht en een trage
Tweede Kamer’, Nederland Rechtsstaat 28 augustus 2020,
www.nederlandrechtsstaat.nl/forum/id296/28-08-2020/.
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ding, en de rechtsbescherming bij de onafhankelijke rechter, maar
ook het vastleggen van grondrechten die het optreden van de overheid begrenzen. Die grens is het duidelijkst bij absoluut geformuleerde rechten zoals het verbod op de doodstraf en het discriminatieverbod. Andere grondrechten beknotten de overheid in haar mogelijkheden door de beperkingsvoorwaarden.
In de Grondwet staat in dezen de competentie van de wetgever in
formele zin centraal. Indien de wetgever de aan hem gegeven bevoegdheid mag delegeren, resulteert dat in het vereiste van een specifieke wettelijke grondslag. Daarmee legt de Grondwet sterk de nadruk op een verbijzondering van het legaliteitsbeginsel: beslissend
voor de rechtmatigheid van besluiten van lagere organen zoals regering en gemeenteraad is of zij een – specifieke – wettelijke grondslag
hebben.
Een aantal belangrijke grondrechten in het EVRM kent een beperkingsclausulering die drie elementen omvat: een beperking dient bij
wet voorzien te zijn, een van de aangegeven legitieme doelen te dienen en noodzakelijk te zijn in een democratische samenleving. De
tweede genoemde voorwaarde speelt zelden een belangrijke rol; de
belangrijkste elementen zijn derhalve de voorzienbaarheid bij wet, direct verbonden met de rechtszekerheid, en de noodzakelijkheid, die
de proportionaliteit van de inmenging omvat. De behandeling van
deze elementen in de jurisprudentie van het EHRM loopt soms in
elkaar over. Zo wordt bij de voorzienbaarheid bij wet ook wel onderzocht of er garanties bestaan tegen een te ver gaande inmenging. Meer
in het algemeen kan de vraag gesteld worden in hoeverre het voorzienbaarheidsvereiste beïnvloed wordt door de ernst van de inmenging en door het gewicht van het met de inmenging te dienen belang.
In de Nederlandse Grondwet is nergens expliciet een vereiste van
proportionaliteit te vinden. Desondanks kan ook hier de vraag gesteld worden of het vereiste van een specifieke wettelijke grondslag
beïnvloed wordt door de ernst van de inmenging of door de grootte
van de met de inmenging te dienen belangen. Daarmee zijn de vragen
geschetst die in dit artikel centraal staan. Deze vragen zijn om verschillende redenen relevant. In de eerste plaats lijkt het onbegonnen
werk om alle mogelijke inmengingen, ook die van beperkte aard,
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‘voorzienbaar bij wet’ te doen zijn dan wel een duidelijke wettelijke
grondslag te geven. In de tweede plaats kunnen er, bijvoorbeeld in
tijden van nood, grote belangen op het spel staan.
De opbouw van deze bijdrage is als volgt. In het eerste gedeelte
speelt het EVRM de hoofdrol. Na een korte uiteenzetting van het
voorzienbaarheidsvereiste (2.1) komt de voorgeschreven afweging
van belangen en uiteraard de verhouding tussen die belangen en het
vereiste van voorzienbaarheid over het voetlicht (2.2). Het tweede gedeelte is aan de Grondwet gewijd. Na een behandeling van het vereiste van een specifieke wettelijke grondslag (3.1) komt wederom de
vraag aan bod in hoeverre de ernst van de beperking en de aard van
het met de beperking te dienen doel daarbij een rol spelen (3.2). In
het derde gedeelte wordt onderzocht of de benadering onder het
EVRM vergelijkbaar is met die onder de Grondwet, of juist verschilt
en wat zulks betekent voor het Nederlands recht dat in beginsel aan
beide clausuleringen dient te voldoen (4.1). In dat kader zullen ook
enkele noodmaatregelen die bij de bestrijding van de Corona-epidemie een belangrijke rol hebben gespeeld, aandacht krijgen (4.2). Een
korte conclusie sluit het geheel af (5).
2. EVRM
Het EVRM kent bij het recht op respect voor het privéleven (art.8),
het recht op vrijheid van godsdienst (art. 9), het recht op vrijheid van
meningsuiting (art. 10) en het recht op vrijheid van vereniging en vergadering, inclusief betoging (art. 11) vergelijkbare beperkingsclausuleringen. Afgezien van het vereiste van een legitiem doel, dient een
beperking voorzien te zijn bij wet2 en noodzakelijk in een democratische samenleving te zijn. Ook het recht op vrijheid van beweging
(art. 4 Tweede Protocol) en het recht op eigendom (art. 1 Eerste Protocol) kennen een soortgelijke clausulering. In deze paragraaf wordt
eerst de term ‘voorzien bij wet’ uiteengezet (2.1); vervolgens wordt de
relatie met het proportionaliteitsvereiste onderzocht (2.2).
2

Deze bijdrage maakt – net als het EHRM – geen onderscheid tussen ‘voorzien bij
wet’ en ‘overeenkomstig de wet’.
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2.1 Voorzien bij wet
Onder de term ‘wet’ vallen ook lagere regelingen en zelfs ongeschreven recht. 3 Zo beschouwd zou de Nederlandse vertaling van het
Franse ‘prévu par la loi’ dan wel het Engelse ‘prescribed by law’ beter
‘voorzien in het recht’ kunnen luiden. Het gaat erom dat de burger
zijn gedrag op de normen moet kunnen afstemmen;4 de rechtszekerheid staat centraal.
In bepaalde gevallen – onder meer op het gebied van de secret surveillance, die alleen effectief is als ze juist niet op dezelfde wijze voorzienbaar is – heeft het EHRM aanvullende eisen gesteld. Die eisen
zien op de uitwerking van de bevoegdheid en op mogelijkheden tot
controle op de uitoefening ervan.5 Zo eist het EHRM bijvoorbeeld
niet alleen dat in een regeling vastligt in welke gevallen de politie mag
overgaan tot het aftappen van een telefoon, maar bijvoorbeeld ook
duidelijke normen over de duur, bewaartermijn, en de toegang tot de
gegevens. 6 Bij controle valt te denken aan toezicht of zelfs voorafgaande toestemming door een onafhankelijke instantie.
2.2. Voorzienbaarheid en relevante belangen
Een beperking dient eveneens noodzakelijk in een democratische samenleving te zijn. Dat impliceert dat de inmenging niet disproportioneel mag zijn. Bij de beoordeling daarvan staat de afweging tussen
de ernst van de inmenging en het gewicht van de met de inmenging
te dienen belangen centraal.7 In zijn algemeenheid kan men stellen

3

Zie al EHRM 26 april 1979, no. 6538/74 (Sunday Times v. VK). Een betrekkelijk
open norm die nader ingevuld wordt in de jurisprudentie voldoet ook aan het
vereiste.
4
O.a. EHRM 5 mei 2011, no. 33014/05 (Editorial Board of Pravoye Delo en Shtekel
v. Oekraïne).
5
Bijv. EHRM 13 september 2018, no. 58170/13 (Big Brother Watch e.a. v. VK).
6
EHRM (GK) 4 december 2015, no. 47143/06 (Roman Zakharov v. Rusland).
7
Een complicatie is dat juist bij de beoordeling van de proportionaliteit de ‘margin
of appreciation’ een rol kan spelen. Het Hof laat de nationale autoriteiten een zekere
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dat een maatregel relatief snel ‘noodzakelijk’ zal zijn in geval van een
lichte inmenging of een groot te dienen belang.
Deze bijdrage stelt de vraag of bij een lichte inmenging of een groot
te dienen belang ook relatief snel aan het voorzienbaarheidsvereiste is
voldaan. Voor het eerste bestaan de nodige aanwijzingen. In Uzun v.
Duitsland was de telefoontap, een vergaande inmenging, keurig en
uitdrukkelijk geregeld in de strafwet. De grondslag voor een tweede
maatregel, het aanbrengen van een zender aan een auto, werd echter
alleen gevormd door de vrij vage formulering ‘by other technical
means’. Het Hof zegt uitdrukkelijk dat het daarmee genoegen neemt,
omdat de inmenging relatief klein is. Er is geen strijd met het vereiste
van voorzienbaarheid.8
Omgekeerd is het Hof in Magyar Ketfarku Kutya Part9 van oordeel dat juist bij sancties opgelegd aan politieke partijen aan de voorzienbaarheid hoge eisen gesteld moeten worden. De inmenging in de
vrijheid van een politieke partij kan al snel als ernstig worden aangemerkt, ook omdat er enig wantrouwen bestaat wanneer de overheid
(oppositie)partijen reguleert. Andere arresten wijzen in dezelfde richting.10
Wat ook voorkomt is dat het Hof in geval van een vergaande inmenging de lat hoger legt bij de beoordeling van de voorzienbaarheid
in ruime zin. Een goed voorbeeld is dat er bij de inbeslagname van
journalistiek materiaal een vorm van voorafgaande controle door de
rechter of een andere onafhankelijke instantie dient te bestaan.11 Bij

ruimte om zelf te bepalen of er voldoende relevante redenen zijn resp. of er een fair
balance tot stand is gebracht.
8
Vgl. ook EHRM 30 januari 2020, no. 50001/12 (Breyer v. Duitsland).
9
EHRM (GK) 20 januari 2020, no. 201/17 (Magyar Ketfarku Kutya Part v.
Hongarije).
10
EHRM 26 april 2016, no. 19920/13 (Cumhurriyet Halk Partisi v. Turkije). Deze
zaak zag op de financiële controle op politieke partijen. Het Hof achtte de inmenging
in casu in strijd met de voorzienbaarheid, juist omdat het om de vrijheid voor
politieke partijen ging. Dan dienen er daar hoge eisen aan te worden gesteld.
11
EHRM (GK) 14 september 2010, no. 38224/03 (Sanoma v. Nederland); het
verweer van Nederland dat het toenmalige artikel 96a Sv voldoende ‘kwaliteit’ had,
mocht niet baten.
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een minder vergaande inbreuk in de persvrijheid wordt niet dezelfde
eis gesteld.
Er zijn overigens ook arresten waarin het verband tussen de ernst
van de inmenging en de voorzienbaarheid in ruime zin niet zo duidelijk naar voren komt.12 Toch kan voorzichtig geconcludeerd worden
dat er bij een minder vergaande inmenging minder ver gaande eisen
aan de ‘voorzienbaarheid bij wet’ worden gesteld dan bij een vergaande inmenging.
Stelt het Hof nu ook lagere eisen aan de voorzienbaarheid, indien
het met de maatregel te dienen belang een relatief groot gewicht heeft?
Daar is in zijn algemeenheid geen sprake van, zo blijkt bijvoorbeeld
uit de jurisprudentie over de veiligheidsdiensten. 13 Ook al worden
hun activiteiten geacht de staatsveiligheid te dienen, het Hof stelt
hoge eisen aan de regeling van de bevoegdheden.
Daar staat tegenover dat het EVRM wél een aparte bepaling kent
die ziet op de noodtoestand. Wanneer deze wordt uitgeroepen mag
op grond van art. 15 EVRM van veel verdragsbepalingen worden afgeweken, daaronder ook de bepalingen met de eerder genoemde clausulering. Artikel 15 EVRM schrijft overigens wél voor dat de maatregelen strikt vereist zijn; het noodzakelijkheidsvereiste blijft daarmee
gelden. Het belangrijkste verschil met de ‘normale clausulering’ is
dus dat de voorzienbaarheidseis wordt afgezwakt, zo niet geheel verdwijnt. In sommige gevallen zal dat overigens maar een beperkt belang hebben omdat staten veelal uitgebreide regelgeving hebben
klaarliggen die in werking treedt bij het uitroepen van de noodtoestand. Het is zeker niet uitgesloten dat deze regelgeving voldoet aan
het voorzienbaarheidsvereiste.
De afzwakking van het voorzienbaarheidsvereiste in geval van een
noodtoestand kan ook betekenis hebben voor de bijkomende voorwaarden die het EHRM eruit heeft afgeleid. Zo eist het Hof voor een
12

Zo wordt in S. & Marper het opslaan van DNA-materiaal uitdrukkelijk
onderscheiden van het opslaan van vingerafdrukken maar de uitwerking van het
vereiste ‘voorzien bij wet’ is vergelijkbaar, EHRM 4 december 2008, no. 0562/04
(S. & Marper v. VK).
13
Bijv. EHRM 4 december 2015, no. 47143/06 (Zakharov v. Rusland), EHRM 13
september 2018, no. 58170/13 (Big Brother Watch e.a. v. VK).
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huiszoeking in het algemeen een rechterlijk bevel, bepaalde uitzonderingen daargelaten. Tijdens een noodtoestand lijkt het mogelijk dat
voor een huiszoeking in het algemeen juist geen rechterlijk mandaat
nodig is.14
In de derde plaats laat art. 15 EVRM ruimte voor het gebruik van
zogeheten subjectief noodrecht. Men zou kunnen stellen dat de betreffende bevoegdheden vastliggen in het ongeschreven recht en dus
nog steeds aan de voorzienbaarheidseis zouden kunnen voldoen,
maar dat miskent dat bij ongeschreven recht, dat onder de term ‘wet’
valt, vooral aan gewoonterecht moet worden gedacht dat als zodanig
voor de burger kenbaar is. Er zij overigens gezegd dat het EHRM,
voor zover mij bekend, nog niet over de toepassing van subjectief
noodrecht heeft moeten oordelen.
3. Nederland
In deze paragraaf behandelen we eerst het vereiste van de – specifieke
– wettelijke grondslag (3.1), vervolgens onderzoeken we in hoeverre
proportionaliteit en belangenafweging toch niet ook een rol spelen,
om daarna de vraag te stellen in hoeverre de betrokken belangen invloed hebben op het vereiste van een wettelijke grondslag (3.2).
3.1 Het vereiste van een wettelijke grondslag
De Nederlandse Grondwet kent enkele absoluut geformuleerde
grondrechtsbepalingen, zoals het discriminatie- en doodstrafverbod.
De meeste bepalingen voorzien echter in de mogelijkheid van beperkingen. In al deze gevallen ligt die competentie bij de formele wetgever. In sommige gevallen wordt het competentievoorschrift aangevuld met doelcriteria of procedurevoorschriften.
Is delegatie toegestaan, dan moet uit de wet blijken dat de wetgever
de bevoegdheid om een bepaald grondrecht te beperken aan een
14

Zie voor de noodtoestand in Frankrijk na de terroristische aanslagen in 2015, J.P.
Loof, ‘De noodtoestand in Frankrijk na de aanslagen in Parijs’, 7(2) TvCR (2016), p.
153-167.
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ander orgaan heeft willen toekennen. Een lager orgaan is dus in beginsel pas bevoegd indien er een speciﬁeke wettelijke grondslag bestaat.
Dat is onder meer van belang voor de gemeenteraad die in de Grondwet vastgelegde grondrechten niet mag beperken op grond van de autonome verordeningsbevoegdheid, die in art. 149 Gemeentewet is gegeven.15 Die bepaling is daarvoor te algemeen.
3.2 Belangenafweging en speciﬁeke wettelijke grondslag
De Grondwet kent geen expliciet geformuleerd noodzakelijkheidsof proportionaliteitsvereiste. Desondanks heeft de regering in het
verleden naar voren gebracht dat de meeste grondwettelijke grondrechtsbepalingen impliciet wel een vereiste van proportionaliteit kennen. 16 Hier zou in het bijzonder gewezen kunnen worden op de
grondrechtsbepalingen die niet alleen een competentievoorschrift
kennen, maar ook doelcriteria. Uit art. 9 lid 2 Grondwet blijkt bijvoorbeeld dat de bevoegdheid een betoging te beperken of te verbieden gedelegeerd mag worden, onder meer in het belang van het verkeer; in de Wet openbare manifestaties heeft de wetgever van die delegatiemogelijkheid gebruik gemaakt. De strekking van art. 9 lid 2
Grondwet is echter niet dat ieder verkeersbelang, al is het nog zo klein,
een beperking kan dragen. Dan zou vrijwel iedere betoging verboden
kunnen worden. Er is dus een vereiste van weging in meegegeven.
Dat vereiste van proportionaliteit komt in de Wet openbare manifestaties nog duidelijker naar voren: een verbod van een betoging, de
meest vergaande beperking, kan slechts worden gegeven indien het
doelcriterium dat vordert (art. 5); voor voorschriften, dus voor minder ver gaande beperkingen, wordt niet een dergelijke eis gesteld.

15

Rb. Roermond 3 januari 1995, ECLI:NL:RBROE:1995:AN4131, AB 1995, 168
en ABRvS 28 augustus 1995, ECLI:NL:RVS:1995:AH6164, AB 1996, 204.
16
Kamerstukken II, 2000/01, 27460, nr. 1, 6. Kritiek daarop L.F.M. Verheij, ‘Het
grondwettelijk beperkingssysteem: handhaving of herbezinning’, (2003) 28 NJCMbulletin 3a, p. 229. Zie echter ook L.C. Groen & L.F.M. Verhey, ‘De betekenis van
grondwettelijke grondrechten voor de wetgever: dode letter of zelfstandig ijkpunt?’,
35(6) Regelmaat (2020), p. 426-449.
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Men vergelijke overigens ook de van oudsher bestaande benadering
van de burgerlijk rechter, die de ernst van de inmenging verdisconteert bij de beoordeling van de onrechtmatigheid. Zeker bij de botsing van grondrechten speelt proportionaliteit van oudsher een vooraanstaande rol.17
Ernst inmenging
De eerste, in deze paragraaf te behandelen vraag is of het vereiste van
een specifieke wettelijke grondslag minder strikt is naarmate de inmenging minder groot is. Er bestaat jurisprudentie waaruit blijkt dat
die vraag bevestigend kan worden beantwoord. De Hoge Raad overweegt in het Charles Z.-arrest18, kort samengevat, dat het stelselmatig
volgen van een persoon door de politie een zodanige inmenging
vormt op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
dat dat volgen niet is toegestaan zonder een specifieke wettelijke
grondslag. Dat geldt echter niet voor een inmenging van beperktere
aard, zoals bijvoorbeeld het kort volgen van een persoon. Dat mag
wel degelijk gebaseerd zijn op een als algemeen te karakteriseren bevoegdheid, of taakstelling.19
Een dergelijke benadering is ook terug te zien bij de beoordeling
van zogeheten verstoringsactiviteiten. Wanneer deze beperkt van
aard zijn, zoals bij het regelmatig langzaam door de straat, waar iemand woont, rijden van een politiewagen, kunnen deze volgens de
rechter gebaseerd worden op art. 11 Politiewet, een bepaling van zeer
onbestemde aard.20 In een eerder geval, waarin de maatregelen veel
verder gingen (aanbellen, volgen etc.) was de rechter aan deze vraag
niet toegekomen, nu de maatregelen sowieso disproportioneel waren.21

17

HR 4 maart 1988, ECLI:NL:HR:1988:AB8703, NJ 1989, 361 (De BourbonParma); HR 5 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9230.
18
HR 19 december 1995, ECLINL:HR:1995: ZD0328.
19
Bedoeld is hier art. 2 Politiewet 1993.
20
Rb. Amsterdam 9 maart 2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:AV4173.
21
Rb. Amsterdam 1 december 2005, ECLI:N:RBAMS:AU7314.
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Voorts heeft de rechter in de Drugspand Venlo-zaak22 uitdrukkelijk
overwogen dat het vereiste van een speciﬁeke wettelijke grondslag niet
in dezelfde mate geldt voor een zogeheten algemene beperking. Een
dergelijke maatregel is niet gericht op een beperking van het grondrecht en is daarom minder ernstig, valt te verdedigen. Nu moet hieraan onmiddellijk worden toegevoegd dat de leer van de algemene beperkingen – en daarmee ook een te onderscheiden positie in de beperkingssystematiek – in 1983 uitdrukkelijk was verlaten. De toepassing van de toen wel geponeerde leer van de redelijke uitleg van het
grondrecht kan echter tot een zelfde resultaat leiden. Ook hier geldt
dat deze leer niet snel van toepassing zal kunnen zijn op maatregelen
die gericht zijn op het beperken van een bepaald grondrecht.
Grootte en aard van het te dienen belang
De tweede vraag is of de grootte van het met de maatregel te dienen
belang invloed heeft op de toepassing van het vereiste van de specifieke wettelijke grondslag. Die vraag kan in zijn algemeenheid niet bevestigend worden beantwoord. Wel zijn er enkele aanwijzingen dat
de rechter wat coulanter is als het gaat om de strijd tegen het terrorisme. Zo accepteerde de Afdeling het door de minister gegeven gebiedsverbod voor een imam, onder meer met de redenering dat art. 7
Grondwet zich niet verzet tegen het opleggen van een maatregel naar
aanleiding van gedane uitlatingen. De Afdeling miskent daarbij dat
zulks hooguit acceptabel zou zijn als de wet precies zou voorschrijven
in welk geval welke door de minister op te leggen maatregel geboden
is.23
De noodbevoegdheden van de burgemeester (art. 175 en 176 Gemeentewet) verdienen aparte behandeling. Bij de uitoefening daarvan kan worden afgeweken van de wet maar niet van de Grondwet.
22

Rb. Roermond 3 januari 1995, AB 1995, 168; ABRvS 28 augustus 1995, AB
1996, 204.
23
Dat nog los van het probleem of de wet ook de strekking had om uitlatingen op
bepaalde plaatsen te voorkomen en of het gebiedsverbod daarmee geen door art. 7
Grondwet verboden voorafgaand verlof vormt. ABRvS 30 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1763.
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Dat betekent dat met deze bevoegdheden in elk geval geen grondrechten waarbij de Grondwet delegatie niet toestaat beperkt kunnen
worden. De burgemeester kan bijvoorbeeld geen inhoudelijke beperkingen van de vrijheid van meningsuiting vaststellen.
Voor de grondwetsbepalingen die wel delegatie toestaan, is de situatie minder helder. Een strikte toepassing van het vereiste van een specifieke wettelijke grondslag zou erop neerkomen dat met de te algemeen geformuleerde noodbevoegdheden ook deze grondrechten niet
beperkt mogen worden. Echter, tijdens de behandeling van de Gemeentewet ging zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer akkoord
met de opvatting van de regering dat beperking van de uitoefening
van de vrijheid van betoging en van de vrijheid van godsdienst buiten
gebouwen en besloten plaatsen op grond van de noodbevoegdheden
mogelijk zou moeten zijn. 24 Deze opvatting komt tot op zekere
hoogte ook naar voren uit de jurisprudentie.25 De burgemeester is
daarbij overigens nog steeds gebonden aan het grondwettelijk uitgangspunt dat hij zich niet met de inhoud van de betoging mag inlaten26 en dat bij een beperking van een betoging de grondwettelijke
doelcriteria uit art. 9 lid 2 Grondwet in acht genomen moeten worden. Ten aanzien van de tijdens de behandeling niet genoemde
grondrechten zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (art. 10 Grondwet) moet in elk geval worden aangenomen
dat de noodbevoegdheden deze in beginsel niet mogen beperken.
Hier is een vergelijking mogelijk met de situatie na het uitroepen
van de noodtoestand. Art. 103 Grondwet bepaalt dat er dan van bepaalde grondrechtsbepalingen zoals art. 9 lid 2 (vergadering en betoging) kan worden afgeweken. Daarmee worden het competentievoorschrift dat de wetgever bevoegd is en dus ook het vereiste van een
specifieke wettelijke grondslag sterk gerelativeerd. Ten aanzien van
bepalingen waarvan tijdens een noodtoestand niet kan worden afgeweken, zoals art. 6 lid 1 Grondwet (vrijheid van godsdienst binnen
24

Raad van State, advies aan de Tweede Kamer 25 mei 2020: Voorlichting over
grondwettelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen.
25
ABRvS 21 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2820
26
Kamerstukken II 1985/1986, 19 403, nr. 3, p. 150.
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gebouwen en besloten plaatsen) en art. 10 Grondwet (!) verandert er
niets. Dat zou hooguit anders kunnen zijn indien een maatregel op
subjectief noodrecht gebaseerd zou worden. Overigens zij gezegd dat
er in een noodtoestand juist formele wetgeving in werking treedt, die
een wettelijke grondslag biedt om bepaalde grondrechten te beperken.27 Zo blijft de centrale rol van de wetgever tot op zekere hoogte
behouden.
Uiteraard geldt voor het gebruik van noodrecht de meervoudige eis
van tijdelijkheid: een noodtoestand dient niet langer voort te duren
dan nodig is, subjectief noodrecht dient zo snel mogelijk vervangen
te worden door wettelijke bevoegdheden en noodverordeningen dienen eveneens door normale regelgeving vervangen te worden als de
situatie voortduurt. Op deze aspecten gaan we in deze bijdrage niet
verder in. Dat zelfde geldt voor de vraag van de democratische legitimatie of het gebrek daaraan.28
4. Integratie
Na een aparte behandeling van het vereiste ‘voorzien bij wet’ en de
‘specifieke wettelijke grondslag’ is het nu tijd voor een vergelijking.
4.1. Vergelijking EVRM en Grondwet
Het vereiste van voorzienbaarheid bij wet impliceert over het algemeen dat de inmenging, of mogelijkheid tot een inmenging, op zodanige wijze in het recht dient te zijn vastgelegd dat de burger de inmenging enigszins kan voorzien. Het vereiste van een specifieke wettelijke grondslag impliceert dat de beperking in de wet in formele zin
zelf dient te zijn vastgelegd of de specifieke bevoegdheid voor een beperking op de wet, op de wil van de wetgever, is terug te voeren. Een
beperking van een grondrecht dat zowel in het EVRM als in de
27

Voor een overzicht, zie J. Vink, ‘Het Nederlandse staatsnoodrecht’, 95(18) NJB
(2020), p. 1308-1316.
28
Zie hierover G. Boogaard e.a., ‘Kroniek van het constitutioneel recht’, 95(35) NJB
(2020), p. 2673-2686.
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Grondwet is vastgelegd, dient aan beide vereisten te voldoen. Zo zal
een op art. 149 Gemeentewet gebaseerde verordening, die een grondrecht beperkt, heel goed kunnen voldoen aan het vereiste van voorzienbaarheid bij wet, maar in strijd kunnen zijn met het vereiste van
een specifieke wettelijke grondslag. Het omgekeerde is ook mogelijk,
zeker wanneer we de ruime uitleg van het voorzienbaarheidsvereiste
toepassen. Indien de wet in formele zin uitdrukkelijk een uitvoeringsbevoegdheid geeft om een grondrecht te beperken is in beginsel voldaan aan het vereiste van een specifieke wettelijke grondslag. Wanneer de wet echter zwijgt over andere aspecten, zoals bijvoorbeeld hoe
lang een bevoegdheid mag worden uitgeoefend kan er wel strijd zijn
met het vereiste van voorzienbaarheid bij wet.29
Bij inmengingen van beperkte aard kunnen beide vereisten enigszins gerelativeerd worden. Omgekeerd krijgt de voorzienbaarheidseis
extra nadruk bij een vergaande inmenging; dat kan tot op zekere
hoogte ook gezegd worden over het vereiste van een specifieke wettelijke grondslag.
Het gewicht van het met de beperking te dienen doel relativeert de
voorzienbaarheidseis dan wel de eis van een specifieke wettelijke
grondslag in het algemeen niet. Dat kan anders zijn wanneer er ten
tijde van nood grote belangen op het spel staan. Het EVRM laat in
art. 15 de voorzienbaarheidseis zelfs ongenoemd. Dat is in zoverre begrijpelijk dat de noodsituatie zich kenmerkt of kan kenmerken door
onvoorziene en onvoorzienbare omstandigheden. Daar staat tegenover dat het afkondigen van de noodtoestand in veel landen leidt tot
het in werking treden van bepaalde regelingen, die in veel opzichten
wel degelijk aan het vereiste kunnen voldoen.
De Nederlandse Grondwet maakt het mogelijk dat na het uitroepen van de noodtoestand wordt afgeweken van een aantal grondwettelijke bepalingen. Daaruit volgt dat de beperkingsclausulering en
daarmee het vereiste van een specifieke wettelijke grondslag dan niet
dezelfde kracht heeft. Ook hier geldt overigens dat er na het uitroepen van de noodtoestand wetgeving in werking treedt met specifieke
29

Voor een duidelijk voorbeeld, zie EHRM 22 november 2012, no. 39315/06
(Telegraaf Media v. Nederland).
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bepalingen die zien op het beperken van grondrechten, en zodoende
in zeker opzicht wel degelijk aan het vereiste van een specifieke wettelijke grondslag wordt voldaan.
Het Nederlandse recht kent ook noodvoorzieningen buiten het
uitroepen van de noodtoestand om. Het schoolvoorbeeld vormen de
noodbevoegdheden van de burgemeester. Wat betreft het vereiste
van voorzienbaarheid bij wet bestaat er in dezen een duidelijk onderscheid tussen de noodverordening en het noodbevel. Kent een noodverordening duidelijke bewoordingen en is deze op adequate wijze
bekendgemaakt, dan zal er in beginsel aan het vereiste voldaan kunnen zijn. Het noodbevel dat een inmenging in een grondrecht vormt,
kan meer problemen opleveren, nu art. 175 Gemeentewet geen norm
is waar de burger zijn gedrag op kan afstemmen.30 Zoals eerder is opgemerkt kan de mogelijke redenering dat er grote belangen in het geding zijn geen soelaas bieden.
De toepassing van het vereiste van een specifieke wettelijke grondslag op de noodbevoegdheden is gecompliceerder. Volgt uit het vereiste van de specifieke wettelijke grondslag dat de bevoegdheid van de
burgemeester hier buitengewoon klein is of zorgt de nood ervoor dat
het vereiste enigszins versoepeld kan worden? Acht men niet de bepaling zelf maar de bedoeling van de wetgever beslissend, dan is de
conclusie dat de bevoegdheden wel gebruikt kunnen worden voor de
al dan niet tijdelijke beperking van bepaalde grondrechten, maar voor
de beperking van andere niet.
4.2 Maatregelen COVID-19
Deze problematiek kreeg de nodige relevantie bij de juridische beoordeling van tal van maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moesten tegengaan. Deze maatregelen waren namelijk voor een
groot deel gebaseerd op de Wet publieke gezondheid en de Wet op de

30
EHRM 4 juni 2002, no. 33129/96 (Olivieira v. Nederland). Zo werd het
noodbevel mede daarom geaccepteerd omdat er een waarschuwing aan vooraf was
gegaan.
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veiligheidsregio’s; die laatste wet doet de noodbevoegdheden uit de
Gemeentewet toekomen aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s.
Gezien het voorafgaande nemen de maatregelen niet allemaal dezelfde positie in. In het bijzonder precair zijn maatregelen ten aanzien
van godsdienstige samenkomsten binnen gebouwen, nu art. 6 lid 1
Grondwet geen delegatie toestaat. De Raad van State heeft in dezen
geopperd dat een maatregel gesauveerd zou kunnen worden met behulp van de redelijke uitleg van het grondrecht: gezien de gezondheidsrisico’s zou er geen echte beperking zijn. 31 De redelijke uitleg
lijkt hier zo geduid te worden dat de grootte van het met de beperking
te dienen belang zich verzet tegen een beroep op het grondrecht.
Daarmee krijgt de redelijke uitleg een tamelijk ruime werkingssfeer.
In de memorie van toelichting bij de Grondwet vinden we immers
de opvatting dat ‘onder omstandigheden het belang van een bepaalde
grondrechtsbeperkende maatregel zó zwaar kan wegen en de inbreuk
op het grondrecht zó gering kan zijn, dat een ongrondwettigverklaring
buiten de grenzen van de redelijkheid zou liggen’.32 Nu wijst de Raad
van State er te dien aanzien op dat de kerkdiensten nog steeds door
kunnen gaan en de beperking niet – in mijn woorden – de kern van
de vrijheid van godsdienst raakt. Ook als de gezamenlijke viering met
de hele gemeente van gelovigen niet bij de kern hoort, kan er in casu
echter moeilijk van een geringe beperking gesproken worden.
De positie van betogingen is enige tijd diffuus geweest, maar deze
worden op zichzelf niet geraakt door het verbod van samenkomsten.33 Wel zij gezegd dat de Wet openbare manifestaties de burgemeester de bevoegdheid geeft voorschriften te geven ter bescherming
van de gezondheid. Deze kunnen zowel zien op de mogelijkheid van
de verplichting tot onderling afstand houden als, in het verlengde
daarvan, het beperken van het aantal deelnemers aan een

31

Raad van State, advies aan de Tweede Kamer 25 mei 2020: Voorlichting over
grondwettelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen.
32
Kamerstukken II, 1975-76, 13872, nr. 3, p. 21-22, cursivering toegevoegd.
33
Raad van State, advies aan de Tweede Kamer 25 mei 2020: Voorlichting over
grondwettelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen. Ook de tijdelijke wet
COVID maakt een uitzondering voor betogingen.
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samenkomst.34 Onder omstandigheden kan de bescherming van de
gezondheid ook een verbod van een betoging dragen.35
Maatregelen die treden in de persoonlijke levenssfeer kunnen – zie
hierboven – niet gebaseerd worden op de gemeentewettelijke noodbevoegdheden. 36 Daarom is het in september 2020 ‘vastgestelde’
maximum aantal gasten dat men thuis mag ontvangen ook niet in
een verordening vastgelegd. Het betreft goed beschouwd niet meer
dan een dringend advies, nog daargelaten dat er weinig of geen
ruimte is voor handhaving achter de voordeur.
Hier zijn ook de mondkapjes interessant. Het EHRM heeft in het
algemeen gesteld dat persoonlijke keuzen hoe men er uit wil zien, ook
in het openbaar, te maken hebben met de uitdrukking van de persoonlijkheid en binnen de reikwijdte van art. 8 EVRM vallen.37 Het
verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding (het zogeheten burqaverbod) vormt niet alleen in een inmenging in het recht op
vrijheid van godsdienst, maar ook een inmenging in het recht op respect voor het privéleven.38 Men mag dus veronderstellen dat zulks
ook geldt voor de verplichting een mondkapje te dragen. Gezien de
samenhang tussen de reikwijdte van het recht op respect voor het privéleven en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer39
mag men bovendien aannemen dat art. 10 Grondwet ook in het geding is.40
De mogelijkheid om de verplichting om een mondkapje te dragen
in de openbare ruimte te baseren op de noodbevoegdheid is wel verdedigd door te wijzen op de geringe beperking van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer die de maatregel met zich
meebrengt.41 In dat geval kan namelijk het vereiste van een specifieke
34

Rb. Den Haag 18 mei 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:4378.
Rb. Den Haag 27 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:5865.
36
Ook de Tijdelijke wet COVID ziet niet op de eigen woning.
37
EHRM (GK) 1 juli 2014, no. 43835 (S.A.S. v. Frankrijk).
38
EHRM (GK) 1 juli 2014, no. 43835 (S.A.S. v. Frankrijk).
39
Zie bijv. HR 9 januari 1987, NJ 1987, 928 (Edamse bijstandsvrouw).
40
Vgl. T. Barkhuysen, ‘Grondwet ten onrechte monddood bij debat over
mondkapjesplicht’, 95(30) NJB (2020), p. 2227.
41
Rb. Amsterdam 19 augustus 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4057.
35
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wettelijke grondslag enigszins gerelativeerd worden, zo hebben we
hierboven gezien. Deze redenering is in de literatuur niet enthousiast
ontvangen. Zo betoogt Besselink dat het juist om een niet onaanzienlijke beperking gaat.42
Sommige van hierboven weergegeven redeneringen lijken enigszins
gekleurd te worden door het idee dat de grondwettelijke vereisten,
gezien de immense gezondheidsbelangen, met een korreltje zou genomen dienen te worden. De redenering is dan eigenlijk dat het dragen van een mondkapje in verhouding met de daarmee gediende belangen slechts een lichte inmenging is. Het onderzoek in deze bijdrage heeft echter geen aanwijzingen opgeleverd dat het vereiste van
een wettelijke grondslag – of ook het vereiste ‘voorzien bij wet’ – zo
sterk geproportionaliseerd of gerelativeerd mag worden.
5. Conclusie
Het vereiste ‘voorzien bij wet’ dient in de eerste plaats de rechtszekerheid van de burger. Als een duidelijke en adequaat bekendgemaakte
regeling de grondrechtelijke vrijheid van de burger beperkt dan is in
beginsel aan het vereiste voldaan, voor zover er geen verdergaande eisen ten aanzien van de omschrijving van of de controle op de bevoegdheid uit afgeleid worden. De striktheid van het vereiste is recht
evenredig met de ernst van de inmenging. Er is geen of veel minder
verband met het gewicht van het met de beperking te dienen doel.
Uit het oogpunt van rechtszekerheid is dat begrijpelijk. Ten tijde van
een noodtoestand wordt dat anders; het vereiste ‘voorzien bij wet’
wordt dan gerelativeerd.
Het grondwettelijk vereiste van een specifieke wettelijke grondslag
ziet op de juiste verdeling en toekenning van bevoegdheden en daarmee meer indirect op de rechtszekerheid. Desondanks kent het een
in zeker opzicht vergelijkbare proportionalisering als het vereiste
‘voorzien bij wet’. Ook hier geldt dat de toepassing wat minder strikt

42

L.F.M. Besselink, ‘Mondkapjesplicht, subjectief staatsnoodrecht en een trage
Tweede Kamer’.
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is bij een inmenging van geringe omvang, maar niet als vanzelf bij te
dienen doelen van groot gewicht.
De burgemeesterlijke noodverordeningen hoeven niet in strijd te
zijn met het vereiste voorzien bij wet. Zolang de burger maar tijdig
weet waar hij precies aan toe is, is aan de basics voldaan. De verhouding met het vereiste van een specifieke wettelijke grondslag is minder
eenduidig. Gaan we af op de bedoelde wil van de wetgever, dan verhindert de weinig specifieke grondslag niet dat deze bevoegdheden
gebruikt worden voor de beperking van bepaalde grondrechten die
tijdens de wetgevingsgeschiedenis zijn aangewezen. Bij andere grondrechten is dat niet het geval. Redeneringen die dat toch willen betogen, lijken mank te gaan. Ze doen daarmee afbreuk aan de rechtsstatelijke bescherming van de burgerlijke vrijheden. Dat geldt in de eerste plaats voor het aanvoeren van het grote gewicht van de met de
beperking te dienen belangen als argument voor een redelijke uitleg
van het grondrecht, die er op neerkomt dat het grondrecht – in eigenlijke zin – niet is beperkt. Dat geldt ook voor het idee dat het vereiste van een specifieke wettelijke grondslag niet alleen gemitigeerd
wordt bij inmengingen van geringe aard, maar ook bij inmengingen
die ten opzichte van de ermee te dienen belangen niet aanzienlijk zijn.
Zo ver gaat de proportionalisering of relativering van het vereiste met
andere woorden niet.
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Ontwikkelingen met betrekking tot een vaccinatieplicht
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D

e wereld wordt getroffen door een dodelijk virus dat
zijn oorsprong vindt in Azië. Binnen korte tijd verspreidt dit
virus zich over alle werelddelen en blijken draconische maatregelen nodig te zijn om dat virus tegen te gaan. Door wetenschappers wordt in een razend tempo een vaccin ontwikkeld. Mensen die
gevaccineerd zijn, krijgen meer vrijheden dan mensen die niet gevaccineerd zijn. Is dit de in 2020 ontstane coronacrisis in een notendop?
Jazeker, maar het is ook het plot van de in 2011 verschenen Hollywood-film Contagion, met hoofdrolspelers als Kate Winslet, Gwyneth Paltrow en Matt Damon. In de tweede helft van deze film is er
een scene waarin Matt Damon, na te zijn gevaccineerd, een polsbandje draagt met een barcode. Hij kan daarmee allerlei toegangspoortjes openen die voor niet-gevaccineerden gesloten blijven. Gevaccineerd: meer vrijheden! Op het moment dat ik deze bijdrage
schrijf is de maatschappelijke en politieke discussie hierover in volle
gang, in relatie tot de al genoemde coronacrisis. De vraag waarover
het gaat is: hebben mensen die bereid zijn zich te laten vaccineren
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tegen Covid-19 recht op meer vrijheden dan mensen die een dergelijke vaccinatie weigeren?
Leonard Besselink was een aantal jaren mijn collega bij de sectie
staats- en bestuursrecht van de UvA. Hij en ik waren beiden betrokken bij het vak Beginselen van de democratische rechtsstaat. Het
hoofdthema van dat vak kwam door de coronacrisis in een geheel
nieuw licht te staan. De coronacrisis leidde tot een stortvloed van
rechtsvragen betreffende de beginselen van een democratische rechtsstaat. Daarbij ging het in eerste instantie om de grondslag voor allerlei
beperkende maatregelen die de gehele samenleving troffen (zoals de
anderhalve meter-regeling, de tijdelijk sluiting van niet-essentiële
voorzieningen en de mondkapjesplicht), maar steeds vaker ook om
meer specifieke vragen en kwesties.1 In deze bijdrage ga ik nader in op
één van deze kwesties, namelijk het toepassen van directe of indirecte
verplichtingen met betrekking tot vaccineren. Ik sta stil bij de grondrechtelijke aspecten daarvan, maar vooral ook bij het verloop van het
politieke en maatschappelijke debat. De coronacrisis heeft een aantal
thema’s en discussies op scherp gezet en ons er toe gedwongen in een
soort ‘pressure cooker’-context na te denken over fundamentele
(rechts)vragen. Waar heeft dat toe geleid? Zijn daardoor inzichten
ontstaan waar we ook in de toekomst iets mee kunnen? Dat is het
soort vragen waar ik mij in deze bijdrage op richt.
Het is gebruikelijk om een onderscheid te maken tussen vaccinatiedwang (de wettelijke plicht om je te laten vaccineren) en vaccinatiedrang (het onderwerpen aan beperkingen van mensen die zich niet
willen laten vaccineren).2 Waar nodig maak ik hieronder dat onderscheid, binnen het overkoepelende begrip vaccinatieplicht.

1

H.J.J. Leenen e.a., Handboek gezondheidsrecht (Boom Juridisch 2020), p. 94-99.
Zie bijvoorbeeld Gezondheidsraad, Ethische en juridische afwegingen covid-19vaccinatie (Gezondheidsraad 2021), p. 13-14.
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1. De eerste fase van de discussie: vaccinatie van jonge kinderen3
In Nederland bestaat al decennialang een praktijk van vaccineren,
vooral gericht op het beschermen van jonge kinderen tegen besmettelijke infectieziekten. Daartoe is in 1952 het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) van start gegaan.4 Op verschillende momenten tussen de leeftijd van 3 maanden en 4 jaar krijgen jonge kinderen inentingen tegen ziektes als kinkhoest, polio, pneumokokken, bof, mazelen en rode hond. De kosten van de vaccinaties worden gedragen
door de overheid. Het uitgangspunt van het Nederlandse beleid is
vrijwilligheid. Er is geen sprake van directe of indirecte vaccinatiedwang. Dit beleid heeft geleid tot een vaccinatiegraad van rond de
95%. Dit percentage wordt door de WHO voor ziekten als mazelen
beschouwd als de kritische vaccinatiegraad: “Bij een vaccinatiegraad
gelijk aan of hoger dan deze kritische vaccinatiegraad kunnen grootschalige epidemieën niet meer optreden en kan de infectie zich niet
handhaven in de bevolking. Introducties van infectieziekten uit het
buitenland leiden dan hooguit tot kleine uitbraken, die vanzelf weer
uitdoven”.5 Er is dan sprake van zogenaamde groepsimmuniteit: hoe
meer mensen immuun zijn voor een bepaalde ziekte, hoe kleiner de
kans op verspreiding.
De afgelopen jaren is de discussie over de vraag of nog steeds volstaan kan worden met een op vrijwilligheid gebaseerd vaccinatiebeleid steeds meer gekanteld. Daarvoor zijn twee aanleidingen: het dalen van de vaccinatiegraad in Nederland sinds 2012 en zorgwekkende
uitbraken van mazelen in enkele andere Europese landen.6 Was het
altijd al zo dat sommige ouders om principiële, vaak religieuze redenen weigerden hun kind te laten vaccineren, in de jaren na 2012

3

J. Legemaate, ‘Vaccinatie van jonge kinderen: vrijwillig of (soms) toch verplicht?’,
44(3) Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (2020), p. 258-265.
4
Zie ‘Over het Rijksvaccinatieprogramma’, rijksvaccinatieprogramma.nl/over-hetprogramma.
5
RIVM, Een ondergrens voor de vaccinatiegraad in Nederland (RIVM 2019).
6
Mazelen is een van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan, zie:
rivm.nl/mazelen.
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kwam daar een andere discussie bij: steeds nadrukkelijker werd en
wordt betoogd dat vaccinaties onnodig zijn en ernstige bijwerkingen
kunnen hebben.7 Om die reden waren er de laatste jaren steeds meer
mensen (‘anti-vaxxers’) die om deze redenen weigerden hun kinderen
te laten inenten. Overigens lijkt aan het dalen van de vaccinatiegraad
in Nederland een einde te zijn gekomen. Over 2019 rapporteerde het
RIVM weer een stijging, van 92,9% naar 94%.
Van een vaccinatieplicht als zodanig is in Nederland nog steeds
geen sprake, maar voor zo’n plicht is de afgelopen jaren in de literatuur wel gepleit.8 En in februari 2020 nam de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel van D66 aan, dat kinderdagverblijven de mogelijkheid geeft jonge kinderen die niet-gevaccineerd zijn te weigeren.9
SP en VVD kondigden aan een nog verdergaand wetsvoorstel te willen indienen. 10 In een aantal Europese landen is reeds sprake van
maatregelen met een meer of minder verplichtend karakter, waaronder een wettelijke vaccinatieplicht.11 Daarnaast zijn er ook landen, zoals Australië, waar het niet-vaccineren van een kind ertoe kan leiden
dat toegang tot de kinderopvang onmogelijk wordt of ouders het
recht op kinderbijslag verliezen.12 De Duitse Bondsdag aanvaardde in
november 2019 een wetsvoorstel dat inentingen tegen mazelen verplicht stelt. Deze regeling houdt in dat ouders kinderen die naar de
7

Zie over deze argumenten: ‘Vaccinatieweigeraars: waarom anti-vaxxers zo veel
weerstand oproepen’, de Volkskrant 14 februari 2019, volkskrant.nl/nieuwsachtergrond/vaccinatieweigeraars-waarom-anti-vaxxers-zo-veel-weerstandoproepen~baad1ac0/
8
R.H.M. Pierik, ‘Dan toch maar een vaccinatieplicht?’, 88(40) NJB (2013), p. 27982807.
9
Wetsvoorstel 35 049. Ten tijde van het schrijven van deze bijdrage lag dit
wetsvoorstel in Eerste Kamer.
10
W. Kieskamp, ‘VVD en SP willen verplichte vaccinatie voor kinderen in de
opvang, plan D66 uitgesteld’, Trouw 11 februari 2020, trouw.nl/politiek/vvd-en-spwillen-verplichte-vaccinatie-voor-kinderen-in-de-opvang-plan-d66uitgesteld~b6eb6831/
11
Sabin Vaccine Institute, Legislative approaches to immunization across the
European Region (Sabin 2018).
12
T. Kirby, ‘No jab, no play – Australia and compulsory vaccination’, 17(9) The
Lancet Infect Dis (2017), p. 903.
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dagopvang of naar school gaan, moeten laten inenten. De vaccinatieplicht geldt ook voor leraren, personeel van kinderdagverblijven en
medisch personeel. Bij het overtreden van de wet kunnen kinderen
een verbod opgelegd krijgen om naar de dagopvang te gaan. In de andere gevallen kunnen, bijvoorbeeld aan ouders, boetes worden opgelegd.13 Dit laat zien dat de discussie over een vaccinatieplicht twee
kanten opgaat: sommigen pleiten voor drang (als je je niet laat vaccineren, verlies je bepaalde rechten), anderen hebben een voorkeur
voor dwang (een wettelijke plicht tot vaccineren).
2. De juridische context
Waar het gaat om een algemene verplichting tot vaccineren is in de
eerste plaats de vraag aan de orde hoe een dergelijke verplichting zich
verhoudt tot de in Nederland geldende grondrechten. In de literatuur worden genoemd: het gelijkheidsbeginsel, het recht op leven,
het recht op onaantastbaarheid van het lichaam en het recht op godsdienstvrijheid en vrijheid van levensovertuiging.14 Deze grondrechten zijn geregeld in de Nederlandse grondwet, maar ook in internationale verdragen die in de Nederlandse rechtsorde bindend zijn, zoals
het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM). Een
algemene verplichting tot vaccineren houdt een beperking van
grondrechten in. Een beperking van grondrechten vereist, gezien de
Grondwet, een regeling bij wet in formele zin of in elk geval een specifieke grondslag in een wet in formele zin. Een tweede vraag is die
naar de omstandigheden die een beperking van grondrechten bij wet
in formele zin kunnen rechtvaardigen. De ruimte daartoe wordt in
relevante bepalingen van het EVRM (zoals art. 8 EVRM, inzake de
onaantastbaarheid van het lichaam, en art. 9 EVRM, inzake de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging), voor zover hier relevant,
13

‘Duitsland verplicht inentingen tegen mazelen, op straffe van opvangverbod’, NOS
Nieuws 14 november 2019, nos.nl/artikel/2310432-duitsland-verplicht-inentingentegen-mazelen-op-straffe-van-opvangverbod.html.
14
R.H.M. Pierik, ‘Past een vaccinatieplicht binnen het EVRM-regime?’, 43(4)
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (2019), p. 322-339.
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als volgt omschreven: de beperking is gebaseerd op de wet, en in een
democratische samenleving noodzakelijk vanwege de bescherming
van de gezondheid. Het begrip ‘noodzaak’ zal moeten worden beargumenteerd vanuit zowel de optiek van de proportionaliteit (de redelijke verhouding tussen middel en doel) als die van de subsidiariteit
(kiezen voor de minst ingrijpende maatregel om het doel te bereiken).
Belangrijk is daarbij uiteraard de te verwachten doelmatigheid van de
beoogde wettelijke maatregel: zal deze effectief zijn, d.w.z. wezenlijk
kunnen bijdragen aan het bereiken van het beoogde doel? In april
2021 deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
voor het eerst een uitspraak over verplichte vaccinatie, in een zaak tegen Tsjechië. Het ging om een Tsjechische wettelijke regeling die niet
voorzag in een directe vaccinatieplicht voor jonge kinderen, maar wel
in de mogelijkheid om een boete op te leggen aan ouders die weigerden hun kinderen te laten vaccineren. Volgens het Hof leverde deze
regeling geen strijd op met art. 8 EVRM.15
De effectiviteit van een wettelijke maatregel kan door tal van factoren worden beïnvloed, zowel in positieve als negatieve zin. Te denken
valt aan factoren als draagvlak in de samenleving, de mate van bekendheid van een regeling en de handhavingsmogelijkheden. Dit zijn
factoren die nadrukkelijk meegewogen moeten worden. In algemene
zin kan echter wel worden geconcludeerd dat het geldende grondrechtenkader een algemene verplichting tot vaccineren niet in de weg
staat, als die verplichting nodig is om de kans op besmetting te verkleinen of de vaccinatiegraad te verhogen.
Waar het gaat om een verplichting tot vaccineren zijn gradaties
denkbaar. Zo kan er worden gedifferentieerd tussen verschillende
aandoeningen (bijvoorbeeld: wel verplichte vaccinatie bij mazelen,
niet bij andere ziekten) en ook zou er, in het licht van het proportionaliteitsvereiste, gekozen kunnen worden voor een vaccinatieplicht
‘op maat’. Dit kan bijvoorbeeld door in de wet te regelen dat een (tijdelijke) vaccinatieplicht per regio kan worden afgekondigd, door de
15

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 8 april 2021 (Vravricka e.a. tegen
Tsjechië), ECHR 116 (2021). Zie daarover A. Hendriks, ‘Vaccineren: keuzevrijheid
of plicht volgens het EHRM?’, 96(23) NJB (2021), p. 1887-1888.
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wetgever of door de rechter. Een optie is voorts, dat op een algemene
wettelijke vaccinatieplicht uitzonderingen worden gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van een vrijstellingsregeling voor mensen met gewetensbezwaren. Het is wel zo dat dergelijke differentiaties moeilijk uitvoerbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat de verplicht te stellen vaccinatie binnen een vaccinatieprogramma deel uitmaakt van een cocktail met andere vaccinaties, of omdat het maken van uitzonderingen
maatschappelijk als onrechtvaardig wordt ervaren. Ook komen vragen op naar de handhaafbaarheid.
Met betrekking tot het genoemde begrip ‘noodzaak’ speelt een
taxatie van de ernst van de bedreiging van de gezondheid een grote
rol: bij welke vaccinatiegraad valt de inzet van een wettelijke vaccinatieplicht te overwegen? Relevant zijn voorts de algemene opvattingen
in de samenleving inzake autonomie en zelfbeschikking. In de Nederlandse samenleving wordt hieraan van oudsher grote waarde gehecht. Dat kan het minder vanzelfsprekend maken deze weg te bewandelen dan in andere landen het geval is, vanwege vrees voor het
ontbreken van voldoende maatschappelijk draagvlak of voor een
langdurige en polariserende parlementaire behandeling van een dergelijk wetsvoorstel. Dat kan uiteindelijk de ‘winst’ die te behalen valt
met een wettelijke verplichting geheel of gedeeltelijk tenietdoen. Europese landen die reeds een vorm van wettelijke verplichte vaccinatie
kennen, zijn daarmee niet per definitie een voorbeeld voor Nederland,
omdat in die landen politieke en maatschappelijke factoren een rol
kunnen spelen die in Nederland wezenlijk anders liggen.16 In gelijke
zin een review uit 2019, waarin wordt opgemerkt: “If mandatory vaccination is implemented, this needs to be tailored to fit the context
and the country's culture”. 17

16

K.T. Paul & K. Loer, ‘Contemporary vaccination policy in the European Union:
tensions and dilemma’s’, 40(2) Journal of Public Health Policy (2019), p. 166-179.
17
N. MacDonald e.a., ‘Mandatory infant & childhood immunization: rationales,
issues and knowledge gaps’, 36(39) Vaccine (2018), p. 5811-5818; Zie ook H.
Holzmann & U. Wiedermann, ‘Mandatory vaccination: suited to enhance
vaccination coverage in Europe?’, 24(26) Eurosurveillance (2019), p. 2.
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Op basis van het subsidiariteitsbeginsel moeten verplichtingen
rond vaccinatie niet aanvaardbaar worden geacht zolang er minder
ingrijpende mogelijkheden zijn om de vaccinatiegraad op een voldoende niveau te brengen. In een in december 2019 verschenen studie van het Nivel wordt geconcludeerd dat op het terrein van de communicatie en kennisbevordering nog de nodige winst valt te behalen.
Weliswaar is de relatie tussen het verbeteren van communicatie/kennisbevordering en verhoging van de vaccinatiegraad complex, maar
onderzoek laat zien dat communicatie/kennisbevordering wel degelijk van invloed is op de vaccinatiegraad. Aanvullende maatregelen op
het vlak van de logistiek kunnen daarbij ook helpen.18
3. De tweede fase van de discussie: vaccinatie tegen Covid-19
In het najaar van 2020 kwam de focus van het maatschappelijke en
politieke debat over het aanpakken van de coronapandemie in belangrijke mate te liggen op het ontwikkelen en toepassen van het vaccin. Op dat moment waren er verschillende vaccins in aantocht. De
regering verzocht de Gezondheidsraad om een advies over de volgorde van de te vaccineren groepen mensen en sprak tijdens debatten
met de Tweede Kamer over de mogelijkheden om de vaccinatiebereidheid onder de bevolking te vergroten. Opiniepeilingen wezen uit
dat zo’n 50-70% van de bevolking zich wilde laten vaccineren; in de
maanden daarna steeg dit percentage overigens. In de Tweede Kamer
werd ook gesproken over de mogelijkheden van directe of indirecte
vaccinatiedwang. Daartegen nam de Kamer tijdens de parlementaire
behandeling van de ‘coronawet’19 duidelijk stelling. Op 28 oktober
en 18 november 2020 nam de Tweede Kamer met een meerderheid
van bijna honderd stemmen moties aan (van respectievelijk Denk en
de PVV) waarin de Kamer zich keerde tegen een directe of indirecte
vaccinatieplicht. 20 In het Kamerdebat van 18 november 2020 ver18

J. de Jong e.a., Maatregelen om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen (Nivel
2019).
19
Wet van 28 oktober 2020, Stb. 441.
20
Kamerstukken II, 2020-2021, 25 295, nrs. 676 en 720.
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klaarde minister De Jonge van VWS dat de regering tegenstander was
van een directe of indirecte vaccinatieplicht. Een discussie daarover,
zo betoogde de minister, zal de vaccinatiebereidheid van burgers ondermijnen. Maar de situatie waarin mensen die wel gevaccineerd zijn
meer vrijheden krijgen dan niet-gevaccineerden sloot hij niet uit. Uiteindelijk werd besloten ook hierover het advies van de Gezondheidsraad te vragen. Dit advies verscheen in februari 2021. In het buitenland deden zich vergelijkbare discussies voor, en bleek soms een verschil van mening. Waar de Duitse Bondskanselier Merkel zich een tegenstander toonde van het toekennen van meer vrijheden aan gevaccineerden, onder meer om verdeeldheid in de samenleving tegen gaan,
werd daar in januari 2021 door haar minister van Buitenlandse Zaken Maas juist voor gepleit. In zijn visie zouden gevaccineerden weer
de grondrechten moeten kunnen uitoefenen die in het kader van het
coronabeleid tijdelijk waren beperkt. De gezaghebbende Duitse
Raad voor de Ethiek (Deutsche Ethikrat) keerde zich in een advies
uit februari 2021 tegen voorrechten voor mensen die zijn gevaccineerd. Volgens de raad is er geen reden om voorrechten toe te kennen,
zolang niet vaststaat dat ingeënte mensen het virus niet kunnen overdragen.21
Onder ethici en juristen in Nederland ontspon zich in de tweede
helft van 2020 een intensief debat over vaccinatieplichten. Duidelijk
werd dat sprake was van aanzienlijke verschillen van mening over de
wenselijkheid en de effectiviteit van directe of indirecte dwang. De
rechtsfilosoof Roland Pierik en de ethicus Marcel Verweij betoogden
in de Volkskrant van 17 november 2020 dat het disproportioneel is
om gevaccineerden te onderwerpen aan de beperkingen die voor
niet-gevaccineerden gelden. In hun visie “valt goed te rechtvaardigen
dat mensen die gevaccineerd zijn meer bewegingsvrijheid krijgen.
Omdat met vaccinatie het risico voor anderen is weggenomen, valt
de noodzaak weg om je te houden aan andere voorzorgsmaat-

21

‘Duitse Raad voor de Ethiek tegen voorrechten gevaccineerden’, Algemeen
Dagblad 4 februari 2021.
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regelen”.22 In Trouw van 10 december 2020 sloot de Rotterdamse
hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen zich daarbij aan. 23 In
zijn visie was indirecte dwang gerechtvaardigd, als op andere manieren geen voldoende hoge vaccinatiegraad zou kunnen worden bereikt.
Zijn Utrechtse collega Jaap Sijmons vroeg zich af of strenge beperkingen en verboden “nog reëel [zijn] als iemand is gevaccineerd? Je
kunt toch niet tegen ingeënte mensen blijven zeggen dat je die (…)
harde maatregelen tegen hen moet blijven nemen?”.24 Dat kon volgens Sijmons bezwaarlijk als een indirecte verplichting tot vaccineren
worden gezien. Zijn Groningse collega Brigit Toebes vertolkte dezelfde mening: “Mocht het zover komen dat de vaccinatiegraad voor
mazelen, Covid-19 of een andere ziekte zo laag is dat er sprake is van
een serieuze bedreiging van de volksgezondheid, dan dient de rijksoverheid meer verplichtende handelingsopties niet te schuwen”.25 In
een ‘tweegesprek’ tussen Toebes en de Nijmeegse emeritus-hoogleraar gezondheidsrecht Jos Dute in NRC van 18 december 2020 26
toonde laatstgenoemde zich geen absolute tegenstander van het maken van een onderscheid tussen wel- en niet-gevaccineerden, maar
wees hij wel op de ongelukkige timing van de discussie, zoals minister
De Jonge in november ook al deed. Dute: “Denk niet dat je op dit
moment kunt discussiëren over een vaccinatieplicht, zonder dat dit
een (negatieve) invloed heeft op de vaccinatiebereidheid. Vaccinatie
is emotie, altijd zo geweest, en in de afgelopen jaren: meer dan ooit”.
Tussen Toebes en Dute bleek ook een verschil van inzicht over de betekenis van de mensenrechten: waar Toebes daarin juist een grond
ziet om in een crisis als de coronapandemie desnoods met verplich22

R. Pierik & M. Verweij, ‘Vaccinatie hoeft niet. Maar piep dan ook niet over minder
vrijheid’, De Volkskrant 17 november 2020.
23
L. Dros, ‘Ja, je kunt coronavaccinatie weigeren’, Trouw 10 december 2020.
24
‘Indirecte vaccinatieplicht of niet? 'Er zijn minder heftige alternatieven', NOS
Nieuws 19 november 2020, nos.nl/artikel/2357255-indirecte-vaccinatieplicht-ofniet-er-zijn-minder-heftige-alternatieven.html.
25
B.C.A. Toebes, ‘Verplichte vaccinatie als serieuze handelingsoptie’, 181(3)
Rechtsgeleerd Magazijn Themis (2020), p. 142-145.
26
L. van Vlodrop, ‘Geef mensen na Covid-vaccinatie meer vrijheden’, NRC
Handelsblad 18 december 2020.
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tende maatregelen in te grijpen, grijpt Dute het mensenrechtenkader
aan om te waarschuwen tegen verplichtingen, onder meer om te
voorkomen dat wie zich niet laat vaccineren een maatschappelijke
outcast wordt. In een column op de site van de artsenorganisatie
KNMG schetste ethicus Gert van Dijk de dilemma’s die ontstaan als
mensen zich bewust niet laten vaccineren, maar pleitte hij er ook voor
de persoonlijke consequenties die verbonden gaan worden aan bewust niet-vaccineren zo klein mogelijk te houden: “Laten we ons (…)
vooral richten op het vrijwillig bereiken van een zo hoog mogelijke
vaccinatiegraad”.27 Ook de Leidse hoogleraar ethiek en recht Martine
de Vries koos voor dat spoor. Zij gaf te kennen het toekennen van
meer vrijheden aan gevaccineerde mensen onwenselijk te vinden, en
uitte een voorkeur voor minder heftige alternatieven: “Binnenkort
kunnen we misschien op grote schaal sneltests doen: in plaats van dat
je je vaccinatieboekje laat zien, doe je dan gewoon zo’n sneltest voordat je naar een Ajax-wedstrijd gaat”.28 In een interview dat verscheen
in de NRC van 6 januari verwoordde ik zelf ook dergelijke aarzelingen. Ik wierp de vraag op of we moeten willen dat niet-gevaccineerden de toegang tot bepaalde voorzieningen wordt ontzegd: “Die
vraag is in het algemeen erg lastig te beantwoorden. Je zult moeten
inzoomen op specifieke kwesties”.29
Dat laatste gebeurde overigens ook, waarbij de meest in het oog
springende vraag was: kunnen zorgmedewerkers worden verplicht
zich te laten vaccineren? En als zij dat weigeren, kunnen daar dan gevolgen aan worden verbonden? Duidelijk is dat een zorginstelling
groot belang heeft bij vaccineren, om te voorkomen dat niet-ingeënte
werknemers hun collega’s of patiënten besmetten. Dat kan implicaties hebben voor het personeelsbeleid, aldus Roland Pierik en hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp in de Volkskrant van 1 december
2020. Uiteindelijk, zo betoogden zij, kan in het geval van een
27

G. van Dijk, ‘De prijs van niet-vaccineren’, knmg.nl/actualiteitopinie/columns/column/de-prijs-van-niet-vaccineren.html.
28
‘Indirecte vaccinatieplicht of niet?’, NOS Nieuws.
29
M. Haenen, ‘Welke coronaprivileges kunnen gevaccineerden krijgen?’, NRC
Handelsblad 5 januari 2021.
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weigerende zorgmedewerker herplaatsing of zelfs ontslag het gevolg
zijn.30 Op de vraag of weigering van vaccinatie een gegronde reden
kan zijn voor ontslag antwoordde Verhulp enkele dagen later: “Het
antwoord is een voorzichtig ja, met veel mitsen en maren”.31
4. Appreciatie van de ontwikkelingen
Wat zien we de afgelopen jaren in de discussie over vaccinatieplichten
gebeuren? Welke juridische aspecten zijn aan de orde? Hoe verhouden deze zich tot de maatschappelijke dimensies van de discussie?
Worden er zaken over het hoofd gezien? Hieronder behandel ik een
aantal kwesties waarbij een of meer van deze vragen aan de orde zijn.
Laten we beginnen met de ruimte die geleidelijk aan is ontstaan voor
een discussie over vaccinatieplichten. Daarover is de afgelopen decennia vaker geschreven32, maar tot een wezenlijke discussie over vaccinatieplichten kwam het in Nederland tot voor kort eigenlijk niet.
Voortdurend werd het belang benaderd van een op vrijwilligheid gebaseerd vaccinatiesysteem. Dat veranderde pas toen de vaccinatiegraad tegen ziekten als mazelen een aantal jaren geleden licht begon
te dalen en de vrees ontstond dat een situatie zou kunnen ontstaan
waarin van groepsimmuniteit niet langer sprake zou zijn. Dit heeft
niet geleid tot een formele vaccinatieplicht, maar wel tot vormen van
drang; zie het eerder genoemde wetsvoorstel 35049. En de ontwikkelingen die tot dat wetsvoorstel hebben geleid, bleken een voedingsbodem voor de discussie over vaccineren tegen Covid-19. In die discussie wordt dan ook naar de ontwikkelingen rond het vaccineren van
jonge kinderen verwezen. Onlogisch is dat niet, nu in beide gevallen
een algemeen volksgezondheidsbelang aan de orde is. Maar er zijn
ook relevante verschillen. Jonge kinderen zijn niet in staat om zelf
30

R. Pierik & E. Verhulp ‘En als het zorgpersoneel geen prik wil?’, de Volkskrant 1
december 2020.
31
C. Huisman, ‘Ontslag voor vaccinweigeraars is mogelijk, maar alleen als laatste
middel’, de Volkskrant 10 december 2020.
32
Zie bijvoorbeeld A.W.M. Veldkamp & T.P.A.M. Bogers, ‘Recht op vaccinatie, een
uitgemaakte zaak’, 68(33) NJB (1993), p. 1170-1173.
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beslissingen te nemen of gedrag aan te passen teneinde mogelijke risico’s op het krijgen of doorgeven van een besmettelijke ziekte te verkleinen. Volwassenen kunnen dat in de context van Covid-19 in veel
gevallen wel. Dat sluit in de laatste situatie bepaalde vormen van vaccinatiedrang niet uit, maar in de situatie van jonge kinderen kunnen
daarvoor sterkere argumenten aan de orde zijn. Argumenten die in
de ene situatie relevant zijn (ernstige kinderziekten) zijn dat niet
noodzakelijkerwijs in de andere (Covid-19).
In de huidige samenleving is het is buitengewoon moeilijk, en vaak
onmogelijk, om een discussie over belangrijke vraagstukken goed te
‘timen’. Toch is dat belangrijk, en vooral politici behoren zich daar
wat van aan te trekken. De discussie over vaccineren tegen Covid-19
kwam in het najaar van 2020 onder meer door opmerkingen in de
Tweede Kamer al vroeg in de sleutel van ‘wel of geen verplichting’ te
staan. Het effect was meteen zichtbaar: de polarisatie in het maatschappelijk debat nam sterk toe, terwijl een open discussie over de
mogelijke effecten van vaccineren nog maar nauwelijks begonnen
was. Nu is het bepaald niet uitgesloten dat uiteindelijk zal blijken dat
de vaccinatiebereidheid zeer groot is, maar dat doet niet af aan de ontijdigheid van de discussie over vormen van dwang in de laatste maanden van 2020. Die discussie kreeg bovendien nare trekken waar het
ging om het bespreken van de mogelijkheden om zorgmedewerkers
die vaccinatie zouden weigeren te ontslaan, zoals in sommige media
gebeurde, ook door juristen. Dat ging dus onder meer over zorgmedewerkers in de ouderenzorg, die in de eerste fase van de pandemie
(maart-mei 2020) in de frontlinie hadden gewerkt, maar voor wie
toentertijd niet voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM; mondkapjes, handschoenen e.d.) beschikbaar waren. Die
twee zaken hebben niet direct met elkaar te maken, maar het is wrang
dat ook die groepen zorgmedewerkers in de krant konden lezen hoe
juristen de ontslagmogelijkheid bespraken, zonder enige empathie
voor de positie en inzet van die zorgmedewerkers tijdens de pandemie.
Bij de vraag of vaccinatieplichten gerechtvaardigd kunnen zijn, is informatie over de veiligheid en werkzaamheid van het betreffende vaccin van groot belang. Zolang daarover twijfels bestaan, kan van

295

❧ LIBER AMICORUM BESSELINK
directe of indirecte plichten geen sprake zijn. Bij de vaccins tegen Covid-19 gaat het dan niet alleen om de mate waarin het vaccin de gevaccineerde zelf bescherming biedt, maar ook om de eventuele besmettelijkheid van de gevaccineerde voor anderen. Nog in januari
2021 vermeldde de website van het RIVM: “We weten nog niet of
iemand die gevaccineerd is het virus toch kan verspreiden”. Zolang
dat zo is, en nog geen voldoende mate van groepsimmuniteit in de
samenleving ie bereikt, is voor directe of indirecte plichten geen
ruimte. Toch is hieraan in publicaties over de mogelijkheden van
dwang niet of nauwelijks aandacht besteed. Terwijl het hier toch gaat
om de doelmatigheid van de interventie, een belangrijke toetssteen
voor de vraag of drang of dwang gerechtvaardigd kan zijn.
Hiervoor kwam al aan de orde dat mensenrechten aan een verplichting tot vaccineren niet in de weg staan, mits er sprake is van een expliciete wettelijke grondslag, de verplichting proportioneel is en het
niet mogelijk is op een minder ingrijpende manier het beoogde doel
te bereiken. Met betrekking tot Covid-19 kan dan worden gedacht
aan beschermende maatregelen als de afstandsregel en het gebruik
van PBM. De genoemde voorwaarden gelden in elk geval voor een
directe vaccinatieplicht, maar ook een indirecte vaccinatieplicht kan
een zodanig ingrijpend karakter hebben, dat een duidelijke wettelijke
basis wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Voordat de stap naar (in)directe wettelijke dwang wordt gezet, kunnen andere wegen worden
verkend. In dat kader wordt, waar het gaat om zorgmedewerkers, wel
gewezen op de regels die gelden voor vaccinatie tegen hepatitis B. Op
grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving zijn werkgevers in de
zorg verplicht om zorgpersoneel dat in aanraking kan komen met
bloed een vaccinatie tegen hepatitis B aan te bieden. De zorgmedewerker zelf beslist of hij zich daadwerkelijk laat vaccineren, maar een
weigering kan gevolgen hebben. De RIVM-brochure zegt hierover:
“Mocht u in uw functie hoog risicovolle taken uitvoeren, dan kan
weigering van vaccinatie in sommige gevallen arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. Dat kan betekenen dat u bepaalde taken binnen uw
functie niet mag uitvoeren of dat er binnen uw organisatie gezocht
wordt naar alternatieve taken waardoor de kans op mogelijke
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besmettingen gereduceerd wordt”.33 Dat vereist dan wel dat de werkgever weet of een medewerker wel of niet gevaccineerd is, hetgeen de
vraag oproept of een dergelijk bijzonder persoonsgegeven mag worden geregistreerd. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag dat in beginsel niet. 34 Dat maakt het lastig
voor zorgwerkgevers om een omgeving creëren die zowel voor patienten als medewerkers veilig is. Het recht van de patiënt op goede
zorg, als geregeld in art. 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) moet geacht worden ook een zo goed mogelijke bescherming tegen het risico op een besmettelijke ziekte te omvatten.35 Dan
is het niet onredelijk dat een zorgwerkgever bekend is met de vaccinatiestatus van (een deel van) zijn medewerkers, bijvoorbeeld om
niet-gevaccineerden op een andere plek te werk te kunnen stellen. Zie
ook de opvatting terzake van het College voor de Rechten van de
Mens: “Vooral in de zorg is het belang van veiligheid voor cliënten en
personeel groot. In die omgeving kan een verzoek om vaccinatiegegevens te tonen (…) proportioneel zijn”.36 Ook in het advies van de Gezondheidsraad uit februari 2021 wordt dit standpunt ingenomen.37
Op die manier bezien zou ten aanzien van zorgmedewerkers het huidige beleid met betrekking hepatitis B ook in de coronasituatie kunnen worden toegepast.
In het licht van de Nederlandse rechtscultuur en de bestaande
maatschappelijke opvattingen over vrijheid en zelfbeschikking moet
vaccinatiedwang als een ‘no go’ worden beschouwd. Het aanzwenge-

33

RIVM, Hepatitis B-vaccinatie voor medewerkers in de zorg (RIVM 2013), p. 2.
Zie daarover C. Huisman & M. van der Geest, ‘Vanwege privacywet weet
werkgevers straks niet welke werknemer coronaprik heeft gehad’, de Volkskrant 21
december 2020.
35
Ik laat hier buiten beschouwing de vraag of een patiënt op grond van art. 2 Wkkgz
kan verlangen dat hij alleen zorg ontvangt van gevaccineerde medewerkers. Kort
gezegd: ik denk van niet.
36
College voor de Rechten van de Mens, ‘Coronavirus en mensenrechten >
coronavaccinatie: vrijwillig of verplicht?’, mensenrechten.nl/nl/coronavirus-enmensenrechten.
37
Gezondheidsraad, Ethische en juridische afwegingen covid-19-vaccinatie
(Gezondheidsraad 2021), p. 27.
34
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len van een politieke of maatschappelijke discussie daarover zal naar
verwachting tot veel weerstand en polarisatie leiden. Maar geldt dat
ook voor vormen van drang, zoals het opleggen van beperkingen aan
niet-gevaccineerden of het toekennen van vrijheden aan wel-gevaccineerden? Hiervoor kwam aan de orde dat tal van ethici en juristen
daar ruimte voor zien. Hier treedt een belangrijk verschil aan het licht
tussen de coronasituatie en de eerdere discussie over de vaccinatie van
jonge kinderen. De context van het debat over indirecte dwang met
betrekking tot de vaccinatie tegen Covid-19 wordt gevormd door de
beperkingen die vanwege de pandemie aan alle burgers werden/zijn
opgelegd. Denk aan de afstandsregels, de beperkingen van het aantal
bezoekers in de thuissituatie, het dringende verzoek om thuis te werken, de avondklok e.d. Gezien vanuit een individueel perspectief ligt
het voor de hand te betogen dat deze beperkingen behoren te worden
opgeheven zodra een persoon geen risico meer vormt, omdat hij gevaccineerd is. Als je immers geen risico meer vormt, is het continueren van dergelijke beperkingen niet meer proportioneel. Dan is het
natuurlijk wel cruciaal dat komt vast te staan dat mensen die zijn gevaccineerd niet meer besmettelijk zijn voor anderen, dan wel dat er in
de samenleving een voldoende mate van groepsimmuniteit is gerealiseerd. Als dat zo zou zijn, is er in beginsel veel voor te zeggen mensen
die gevaccineerd zijn minder in hun rechten en vrijheden te beperken.
Maar dat levert wel een dilemma op: het toekennen van privileges en
vrijheden aan gevaccineerden leidt zowel gevoelsmatig als feitelijk tot
het uitsluiten van mensen die niet gevaccineerd zijn. Daarbij is van
groot belang dat in de situatie van corona mensen niet zelf kunnen
bepalen wanneer zij gevaccineerd worden. Vaccinatie geschiedt aan
de hand van een door de overheid vastgestelde vaccinatiestrategie.
Sommige groepen in de samenleving worden maanden eerder gevaccineerd dan andere. Is het dan aanvaardbaar gevaccineerden voorrechten te geven die niet-gevaccineerden niet hebben? Dat kan tot
een tweedeling in de samenleving leiden, en bovendien druk leggen
op mensen die geen vaccinatie willen om hun mening te herzien. De
voor de hand liggende juridische benadering is het opheffen van zoveel mogelijk individuele beperkingen van rechten en vrijheden (dus:
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privileges voor gevaccineerden).38 Maar vanuit een maatschappelijk
perspectief gezien is het belangrijk om te voorkomen dat binnen de
samenleving een tweedeling ontstaat die op tal van terreinen tot negatieve effecten kan leiden. Weliswaar zijn dat nogal onvergelijkbare
‘kosten’ en ‘opbrengsten’, maar in het kader van besluitvorming over
(de aanpassing van) beleid is het belangrijk beide invalshoeken te wegen en in relatie tot elkaar te bezien. Dat gaat uiteindelijk over een
weging van individuele en algemene belangen, zoals in het kader van
de coronapandemie veel vaker aan de hand is geweest. Uiteindelijk is
het niet ondenkbaar dat gevaccineerde mensen op bepaalde punten
meer vrijheden of privileges kunnen krijgen, maar daarbij is terughoudendheid en voorzichtigheid geboden. Omwille van democratische controle en legitimering kan het verstandig zijn die vrijheden en
privileges een wettelijke basis te geven, met name als het gaat om essentiële voorzieningen als zorg, werk en onderwijs. Maar ook in andere sectoren ligt terughoudendheid bij het verlangen van een vaccinatiebewijs voor de hand. Dat is ook de strekking van het advies dat
de Gezondheidsraad hierover in februari 2021 publiceerde. 39 Juist
ook aan het verlangen van een vaccinatiebewijs bij niet-essentiële
voorzieningen stelt de Gezondheidsraad duidelijke voorwaarden met
betrekking tot noodzaak, proportionaliteit, subsidiariteit en het monitoren van negatieve effecten voor individu en samenleving.
In april 2021 diende de regering een voorstel in voor een tijdelijke
wet toegangsbewijzen.40 Dit wetsvoorstel werd door de Tweede en de
Eerste Kamer aanvaard en trad in werking op 1 juni 2021.41 De regeling, een onderdeel van de Wet publieke gezondheid, voorziet in de
mogelijkheid om de de toegang tot culturele voorzieningen, evenementen, horeca, sport en onderwijs te beperken tot personen die een
vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een immuniteitsver38

Zie ook A. Hendriks, ‘Test- en vaccinatiebewijzen tegen corona’, 96(4) NJB
(2021), p. 305-306.
39
Gezondheidsraad, Ethische en juridische afwegingen covid-19-vaccinatie
(Gezondheidsraad 2021).
40
Kamerstukken 35 807.
41
Besluit van 26 mei 2021, Stb. 241.
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klaring kunnen laten zien. De regeling stelt daaraan wel diverse voorwaarden, mede naar aanleiding van de genoemde adviezen van de Gezondheidsraad.
5. Tot slot
Het is interessant om te zien dat het thema vaccinatieplichten in Nederland jarenlang nauwelijks aandacht trok, maar sinds enkele jaren
volop in de politieke, maatschappelijke en juridisch-ethische belangstelling staat. In eerste instantie werd de aanleiding gevormd door de
dalende vaccinatiegraad met betrekking tot jonge kinderen, maar de
discussie kwam pas goed op gang naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het vaccin tegen Covid-19. In deze bijdrage is het thema
vaccinatieplichten voor mij een case study over de complexiteit van
overwegingen inzake het beperken van grondrechten, tegen de achtergrond van een crisis met ingrijpende sociale en maatschappelijke
gevolgen. Daarbij gaat het om het expliciteren van overwegingen, de
beschikbaarheid van volledige en objectieve informatie, de timing
van discussies en debatten, maar ook om het ontwikkelen van een
goed gevoel voor rechtvaardigheid en maatschappelijke verhoudingen en voor de effectiviteit van maatregelen. Want hoewel dus medio
2021 een tijdelijke wet toegangsbewijzen van kracht werd, bleek de
animo in de sectoren die onder die wet vallen om ervan gebruik te
maken niet bijster groot. Er was een duidelijke voorkeur voor een beleid gericht op het zo snel mogelijk vaccineren van een zodanig groot
deel van de bevolking dat dit leidt tot groepsimmuniteit. 42 Dan
wordt een voldoende niveau van algemene bescherming gerealiseerd
en is er geen reden meer om door middel van toegangsbewijzen of
anderszins aan bepaalde groepen in de samenleving vrijheden te geven en aan andere nog niet. Te hopen valt dat een volgende pandemie
nog lang op zich laat wachten. Maar als ooit een nieuwe pandemie
42

In de coronaperiode werden over tal van kwesties juridische procedures gevoerd, zo
ook over de vraag of de Staat een op het bevorderen van vaccinatie gerichte campagne
mag voeren. Zie Rechtbank Den Haag 5 maart 2021,
ECLI:NL:RBDHA:2021:1920.
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uitbreekt ligt er een veel duidelijker denkkader klaar met betrekking
tot vaccineren, testen en daarmee samenhangende maatschappelijke
en juridische vragen dan ten tijde van de corona-pandemie van
2020/2021 het geval was.
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I

n een boek dat bestemd is als cadeau voor Leonard Besselink,
ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de UvA, is
het passend om aan te sluiten bij de interesses van de aanstaande
emeritus. Dat laat nog steeds een ruime keus, want in de meer dan
veertig jaar dat ik Leonard ken heb ik hem nooit kunnen betrappen
op eenzijdige belangstelling of specialisatie op de vierkante millimeter. Als liefhebber van academische en intellectuele puzzels heeft hij
zich bij voorkeur gestort op de meer ingewikkelde onderwerpen. Op
een aantal van die gebieden hebben wij parallele interesses, die af en
toe geleid hebben tot gezamenlijke publicaties.1
* Roel de Lange is onderzoeker op het gebied van het staatsrecht, en emeritus
hoogleraar Staatsrecht en vergelijkend staatsrecht.
1
Als mede-redacteurs van L.F.M. Besselink e.a., De Nederlandse Grondwet en de
Europese Unie (Europa Law Publishing 2002), van L.F.M. Besselink e.a.,
Constitutional Law of the EU Member States (Wolters Kluwer 2014), van L.F.M.
Besselink e.a., Het Staatsrecht van 7 Europese landen (Wolters Kluwer 2018), en als
auteurs in P.P.T. Bovend'Eert e.a., Grondwet, krijgsmacht en oorlog (WLP 2008); we
waren beiden leden van de Staatscommissie-Grondwet 2010.
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Voor mijn bijdrage aan dit liber is de keus gevallen op het kiesrecht,
en dan met name in het licht van de vraag of de waarborgen voor eerlijke verkiezingen die wij aantreffen in het EVRM (art. 3 Eerste Protocol) toereikend zijn of juist relatief zwak in vergelijking met ongeschreven waarborgen die besloten liggen in de democratische cultuur
waardoor een bepaald politiek stelsel wordt gekenmerkt. De ontwikkeling van die waarborgen in het EVRM-stelsel is nauw verbonden
met de rol van de rechter, zowel op nationaal niveau als op het niveau
van de Raad van Europa. Het EHRM heeft belangrijk bijgedragen –
in een proces van vinden en maken – aan de ontwikkeling van de normering op basis van art. 3 Eerste Protocol. Het artikel zelf is nogal
ruim en algemeen geformuleerd, maar in een periode van enkele decennia heeft het EHRM verschillende elementen nader gespecificeerd. Wat is de reikwijdte van die waarborgen? En wat kan de rechter
betekenen in het vormgeven en realiseren van die waarborgen?
Waarborgen
Een deel van de antwoorden op deze vragen kan vermoedelijk worden gevonden in onderzoekingen van niet-juristen, in vakgebieden
die grenzen aan de staatsrechtswetenschap. Daarin spelen vaak niet
de juridische waarborgen de hoofdrol maar de politieke, institutionele en/of culturele en economische factoren die kunnen bijdragen
aan het ontstaan en de ontwikkeling van een stabiele democratie.
Globaal laten zich drie kringen van waarborgen onderscheiden.
Naast de al genoemde juridische waarborgen – de binnenste ring,
vanuit ons vak bezien, waarin de meest precieze articulatie van de
waarborgen heeft plaatsgevonden – zijn er de politieke en institutionele waarborgen (tweede kring), 2 en de nog algemenere culturele
waarborgen (derde kring).3
Bij de beoordeling van de kracht van de waarborgen moet ook het
doel van die waarborgen worden betrokken. De Jong en Rutjes
2

Robert Rohrschneider & Jacques Thomassen (red.), The Oxford Handbook of
Political Representation in Liberal Democracies (Oxford University Press 2020).
3
Michael Saward, Democratic Design (Oxford University Press 2021).
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maken op dat punt een nuttig onderscheid tussen verschillende periodes in de Nederlandse geschiedenis waarin verschillende stelsels
werden gekozen en waarin aan verkiezingen verschillende doelstellingen werden toegeschreven. Men kan verkiezingen houden ‘om politieke tegenstanders te weren en facties te voorkomen (Bataafse revolutionairen), om de meest geschikte afgevaardigden te selecteren
(doctrinaire liberalen) of om de verschillende politieke opattingen
onder de kiezers zo veel mogelijk te vertegenwoordigen (evenredige
vertegenwoordiging)’.4 Pas vanaf 1848 werd de vraag wat als een ‘electorale wanpraktijk’ gold ‘steeds meer gekoppeld aan de vraag wat de
totstandkoming van een goede keuze belemmerde.’5
De recente bestorming van het Amerikaanse parlement door een
opgewonden menigte aanhangers van de verliezende kandidaat bij de
presidentsverkiezingen is een van de aanleidingen om over dit onderwerp na te denken, maar in de wetenschap speelde de vraag al langer.
Met name Pippa Norris heeft de afgelopen jaren in een aantal publicaties aandacht gevraagd voor de waarborgen ter zake van de integriteit van verkiezingen en de eerlijkheid van het verkiezingsproces. Ook
over deelonderwerpen zoals de vraag naar de rol van geweld in verkiezingsprocessen bestaat inmiddels een behoorlijk uitgebreide literatuur.6
In het Europese en Nederlandse constitutionele recht staat het ideaal van de democratische rechtsstaat centraal. Waarborgen voor
rechtmatigheid van het regeren en besturen, zeggenschap van burgers over de staatsinrichting en over de belangrijke regels, besluiten
en handelingen van de overheid, en bescherming van rechten en belangen van minderheden en individuen zijn daarin de belangrijkste
elementen.

4

Ron de Jong & Mart Rutjes, ‘Slecht gekozen. Politieke vertegenwoordiging en
electorale wanpraktijken in Nederland, 1795-1917’, 128(4) Tijdschrift voor
Geschiedenis (2015), p. 579-598, aldaar p. 581.
5
De Jong & Rutjes 2015, p. 588.
6
Zie Sarah Birch, Electoral Violence, Corruption and Political Order (Princeton
University Press 2020).
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Democratie, verkiezingen en representatie
Hoe verleidelijk het ook is om het karakter van de Europese democratie nader onder de loep te nemen,7 gezien de beoogde omvang van
deze bijdrage zal ik daarvan moeten afzien en mij richten op slechts
enkele deelaspecten. Daarbij is uiteraard wel van belang welk verband
we zien tussen de algemene eis dat een staat democratisch is en de
specifieke uitwerking in het – nationale en/of Europese – kiesrecht
en verkiezingsrecht. Hoe belangrijk is kiesrecht voor democratie? Dat
is in het licht van de elementaire kenmerken van democratie die wij
aan onze staatsrechtstudenten leren een merkwaardige vraag, maar er
is aanleiding om die vraag toch serieus te nemen in het licht van recente discussies over alternatieve vormen van aanwijzing van functionarissen, over het nut van representatie, en over de vraag wat ‘representatie’ eigenlijk precies betekent, en welke functies het – in zijn verschillende betekenissen – kan hebben.8 Kernelementen van de moderne democratie – waarin het gelijkheidsbeginsel centraal staat –
zijn in dit verband: openheid voor machtswisseling, vaak praktisch
uitgewerkt in de inrichting van het kiesstelsel en de regels met betrekking tot zittingsduur van belangrijke ambten, algemeen kiesrecht,
waarborgen voor vrije verkiezingen en voor het stemgeheim, zuiverheid bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag – vaak uitgewerkt in
de vorm van openbaarheid van de telling van de stemmen en de mogelijkheid van controle door burgers en (andere) waarnemers.9 Hoe
deze kernelementen zijn uitgewerkt in het constitutionele recht is
veelal afhankelijk van contextuele beslissingen die onder specifieke

7
Zie R. de Lange, N.S. Efthymiou & F.J.H. van Tienen, Risico’s voor de democratie
(Den Haag 2016), met een verwijzing naar Martin Klamt, Die europäische Union als
streitbare Demokratie (München 2011).
8
Jane Mansbridge, ‘The Evolution of Political Representation in Liberal
Democracies: Concepts and Practices’, in: Rohrschneider & Thomassen 2020, p. 1754, met name p. 24 e.v.
9
Pippa Norris,Why Electoral Integrity Matters (Cambridge University Press 2014).
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historische omstandigheden genomen worden omtrent het constitutionele ontwerp van het politieke stelsel van een land.10
Dat democratie en verkiezingen samengaan was en is niet vanzelfsprekend. Zoals Bernard Manin opmerkt was het niet alleen in de
Oudheid, maar ook nog bij denkers als Rousseau, Sieyès en Madison,
gebruikelijk om ‘democratie’ en ‘representatie’ als twee verschillende
dingen te zien. Een stelsel met een representatieve democratie zouden
zij eerder als ‘republikeins’ aanduiden dan als ‘democratisch’.11 Van
democratie zou pas sprake zijn als aan meer waarborgen is voldaan.
Op zoek naar een minimalistische omschrijving van democratie
valt nogal eens de naam van Schumpeter, die groot belang toekende
aan politieke concurrentie en aan de visie op het politieke systeem als
een open markt waarin wisseling van de macht essentieel is en het niet
logisch is (en dus niet toelaatbaar) als een bepaalde partij als enige de
macht heeft en houdt.
Een wat meer ingevulde definitie van democratie is uiteraard ook
voorhanden, maar loopt het risico dat er onvoldoende draagvlak voor
is. Hoe gevulder de definitie, des te minder aanhang ervoor bestaat.
Naar modern inzicht is representatie een noodzakelijke voorwaarde
om een staat democratisch te kunnen noemen. Maar het is geen voldoende voorwaarde. Men kan daarom de alliantie tussen democratie
en representatie ‘ongemakkelijk’ noemen,12 maar daarmee hoeft niet
méér bedoeld te zijn dan dat het van de context afhangt wat precies
het democratisch gehalte is van de wijze waarop de (volks)vertegenwoordiging is vormgegeven en de wijze waarop zij functioneert.

10

Cass Sunstein, Designing Democracy: What Constitutions Do (Oxford University
Press 2002).
11
Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif (Flammarion 2019, 3e
druk), p. 11-18.
12
Ruud Koole, Twee pijlers (Prometheus 2021), p. 69 e.v. Eerder al sprak Hanna
Pitkin in 2004 ter gelegenheid van de toekenning van de Skytte-prijs van een ‘uneasy
alliance’ tussen representatie en democratie.
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Terug naar Europa
Art. 3 van het (Eerste) Protocol bij het EVRM, het kiesrecht-artikel,
is vrij breed en nogal vaag:
‘The High Contracting Parties undertake to hold free elections at
reasonable intervals by secret ballot, under conditions which will
ensure the free expression of the opinion of the people in the choice
of the legislature.’
‘Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les
conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple
sur le choix du corps législatif.’
In de loop der jaren zijn de bewoordingen van dit artikel ingekleurd
door het EHRM.
In die jurisprudentie – een voorbeeld van noodzakelijke rechterlijke rechtsvorming – zijn specificaties te vinden van de abstracte formuleringen die in art. 3 EP te vinden zijn.13 De rechtspraak dient als
bescherming van de democratie in een aantal verdragsstaten, en omdat gebruik gemaakt wordt van rapporten van onder andere de Venetië Commissie waarin Europese consensus is neergelegd, en ruimte
tot nadere invulling gelaten wordt aan de verdragsstaten, kan men de
normen die in deze rechtspraak zijn neergelegd het best zien als een
democratisch minimum. Belangrijk thema in de rechtspraak van het
EHRM in het algemeen is bescherming van minderheden, en dat
zien we ook terug in de rechtspraak over het kiesrecht.
Hoe belangrijk en noodzakelijk deze rechterlijke rechtsvorming
ook is, zij is ook aan grenzen gebonden. Uiteraard is ook het EHRM
afhankelijk van de klachten die worden voorgelegd, en kan het niet
of slechts in zeer beperkte mate zelf zijn thema’s uitkiezen. Daarnaast
is juridische precisering van de inrichting van een politiek stelsel alleen maar zinvol als de politieke en culturele randvoorwaarden
13

Een uitvoeriger overzicht bij J.L.W. Broeksteeg, ‘Art. 3 Eerste Protocol’, in: Sdu
commentaar EVRM 2020-2021 (Sdu 2020), p. 604 e.v.
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daarvoor in brede zin gunstig zijn. Dat kan de rechter wel proberen
te bevorderen, maar in laatste instantie niet afdwingen.
Democratisch minimum
In de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens zijn er verschillende aanknopingspunten voor de invulling van
het begrip ‘democratie’. In de eerste plaats in de uitspraken over art.
3 EP, daarnaast in de invulling van het criterium ‘in een democratische samenleving noodzakelijk’ en tenslotte in de afwegingen die
het EHRM pleegt te maken bij botsingen van grondrechten waarbij
een van die grondrechten een duidelijke functie heeft als onderdeel
van de democratische politieke systemen die we in een groot deel van
de verdragsstaten kunnen aantreffen.
Sinds EHRM 2 maart 1987, nr. 9267/81, Mathieu-Mohin en
Clerfayt t. België, par. 47, waarin het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens uitsprak dat het kiesrecht ‘of prime importance in the
Convention system’ is, heeft het Hof in een groot aantal uitspraken
vorm gegeven aan de normering die besloten ligt in de bewoordingen
van art. 3 Eerste Protocol, in de context van het EVRM als geheel.
Van nadere normering door de verdragspartijen gezamenlijk is al die
tijd geen sprake geweest, maar de dialoog tussen het EHRM en de
nationale wetgevers en andere autoriteiten op nationaal niveau, heeft
wel een aanscherping laten zien van de betekenis van art. 3 EP. Een
paar thema’s springen er uit, zoals de rechtspraak over uitsluiting van
kiesrecht,14 over de organisatie van verkiezingen,15 en de positie van
de media in verkiezingstijd.16 In sommige gevallen herinnert het Hof
14

EHRM 6 oktober 2005, nr. 74025/01 (Hirst t. Verenigd Koninkrijk), EHRM 22
december 2009, nr. 27996/06 en 34836/06 (Sejdic & Finci t. Bosnië Herzegovina),
EHRM 23 november 2010, nr. 60041/08 en 60054/08 (Greens & M.T. t. Verenigd
Koninkrijk), EHRM 15 maart 2012, nr. 42202/07 (Sitaropoulos t. Griekenland),
EHRM 22 mei 2012, nr. 126/05 (Scoppola t. Italië), EHRM 7 mei 2013, nr.
19840/09 (Shindler t. Verenigd Koninkrijk).
15
EHRM 11 juni 2015, nr. 31953/11 (Tahirov t. Azerbeidzjan), EHRM 30 mei
2017, nr. 75947/11 (Davydov t. Rusland).
16
EHRM 21 februari 2017, nr. 42911/08 (Orlovskaya Iskra t. Rusland).
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de nationale overheden eraan dat zij op zichzelf een adequate kieswet
hebben, maar dat die dan wel serieus moet worden genomen en moet
worden nageleefd. De schending van het EVRM zit in zulke gevallen
niet in de regelgeving maar in de ontoereikende uitvoering en handhaving daarvan.
Het democratisch minimum bestaat uit hetgeen door het EHRM
is aangestipt als vereisten waaraan de invulling van art. 3 EP door de
lidstaten in ieder geval moet voldoen, de verzameling gezichtspunten
die is terug te vinden in arresten waarin al dan niet een schending van
art. 3 EP is bevonden. Daarnaast is er nog vrij veel waarover de rechtspraak van het EHRM op art. 3 EP niet gaat: over de vraag of er opkomstplicht moet zijn, of er evenredige vertegenwoordiging is dan
wel een meerderheidsstelsel, of er kiesdistricten moeten zijn en wat
de betekenis daarvan is, en – als er kiesdistricten zijn in een bepaald
land – wie dan de grenzen van die districten vaststelt; of er naast fysiek stemmen in het stembureau ook volmachtstemmen of stemmen
per post mogelijk moet zijn;17 aan welke eisen stemmachines moeten
voldoen; of er een automatische koppeling van het kiezersregister aan
het bevolkingsregister moet of mag zijn, dan wel afzonderlijke registratie van kiezers; welke instantie toezicht houdt op de verkiezingen
(en in samenhang daarmee, wie de uiteindelijke uitslag vaststelt en
bekendmaakt). Al deze kwesties zijn nog niet in de rechtspraak van
het EHRM aan de orde geweest of tot dusver buiten beschouwing
gelaten.18 Ook heeft de rechtspraak van het EHRM geen betrekking
op kwesties die verbonden zijn met een essentieel element in de democratie: de bereidheid om de macht te laten rouleren.

17

Van der Kolk vermeldt dat P.J. Oud een dergelijk voorstel in 1951 in de Tweede
Kamer ter sprake bracht, maar dat het destijds door de meerderheid te fraudegevoelig
werd gevonden, zie Henk van der Kolk, ‘Een verworven grondrecht. Kiesrecht in de
periode 1948-2017’, in: Fleur de Beaufort e.a. (red.), Tussen geschiktheid en
grondrecht. De ontwikkeling van het Nederlandse kiesrecht vanaf 1795 (Amsterdam
University Press 2018), p. 287-351, aldaar p. 297.
18
Zie J.L.W. Broeksteeg, ‘Politieke rechten: kiesrecht en petitierecht’, in: Janneke
Gerards e.a., Grondrechten (Ars Aequi Libri 2020, 2e druk), p. 27-47 en J.L.W.
Broeksteeg, ‘Art. 3 Eerste Protocol’, in: Sdu commentaar EVRM 2020-2021 (Sdu
2020), p. 604 e.v.
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Eerlijkheid van verkiezingen
De rechtspraak van het EHRM gaat wel over electoral integrity, i.e.
over de vragen die samenhangen met (de perceptie) van eerlijkheid –
fairness – van de verkiezingen en van de vaststelling van de uitslag.
Kandidaten en kiezers moeten een faire kans hebben om hun stem
uit te brengen, en om via hun stem mee te doen aan het democratisch
proces van beraadslagen en besluiten over kwesties van algemeen belang. Dat betekent dat in het kader van een verkiezingscampagne een
grote diversiteit aan politieke uitingen mogelijk moet zijn, dat de regulering van campagnes en campagnefinanciernig niet met zich mee
mag brengen dat er inhoudelijke regulering van de uitingen en standpunten van politieke groeperingen, individuele kiezers en individuele kandidaten mogelijk moet zijn.19 In veel gevallen bieden de nationale kieswetten wel waarborgen tegen zulke praktijken, maar die kieswetten worden niet altijd strikt gehandhaafd. Soms – zoals bijvoorbeeld in het geval van Azerbeidzjan – heeft het EHRM laten blijken
dat het wenst dat niet zozeer het EVRM als wel de nationale kieswet
strikter wordt nageleefd, juist ter bescherming van politieke minderheden.
De Europese droom en de Amerikaanse les
De bestorming van het Amerikaanse parlement op 6 januari 2021,
onder aanvuring van de verliezer van de presidentsverkiezingen, dan
nog net president van de Verenigde Staten, twee weken voor de
beëdiging van zijn opvolger president Biden, zou zomaar eens de
19

Hier kan wel een minimum-grens gelden als op nationaal of op Europees (in dit
geval EU-)niveau regels worden totstandgebracht ter bestrijding van desinformatie.
Zulke regels kunnen erop neerkomen dat ten aanzien van bewust misleidende
informatie sancties mogelijk zijn. De Franse wet tegen de manipulatie van informatie
tijdens verkiezingscampagnes (wet van 22 december 2018) is daarvan een voorbeeld.
Zie K.M. Landman, ‘De wettelijke bestrijding van desinformatie: is het middel erger
dan de kwaal?’, 44(4) Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten (2019), p. 413 e.v.,
alsmede de stukken voor het Studentenparlement van 2021, te vinden op de website
van de Staatsrechtkring: een wetsvoorstel Tijdelijke wet integriteit verkiezingen met
reacties van de studentenfracties (Verslag) en de Nota naar aanleiding van het verslag.
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geschiedenis kunnen ingaan als een gebeurtenis van minstens zo
groot belang als de Boston Tea Party van 16 december 1773. De
bestorming van 6 januari markeert het voorlopig dieptepunt in een
proces dat al veel langer gaande was, waarbij een van de fundamentele
kenmerken van democratie – openheid voor machtswisseling –
onder vuur ligt. In de VS is dat proces van de-legitimeren van de politieke concurrent in volle gang, ook medio 2021 nog, onder andere
door geprivatiseerde, door daarvoor ingehuurde bedrijven uitgevoerde, hertellingen (‘audits’) van de stemmen die bij de presidentsverkiezingen van 2020 zijn uitgebracht. Op het moment van
schrijven is bij de Amerikaanse Senaat net een voorstel gestrand voor
een wet genaamd de For the People Act, dat beoogt grenzen te stellen
aan willekeurige, door partijbelang aangestuurde districtsindelingen
(gerrymandering) en aan pogingen om drempels op te werpen voor
deelname aan verkiezingen (identificatie-eisen, vermindering van de
feitelijke mogelijkheden om een stem uit te brengen, verbod van
stemmen op zondag, verbod van het brengen van eten en drinken aan
mensen die in de rij staan bij een stembureau, etc.). De Republikeinse
senatoren hebben door middel van een filibuster verdere behandeling van dit wetsvoorstel weten te voorkomen. In een aantal staten –
het kiesrecht is tenslotte voornamelijk een statelijke en geen federale
aangelegenheid – zijn wetsvoorstellen aanhangig die beogen extra eisen te stellen aan potentiële kiezers, en daarmee nieuwe drempels op
te werpen tegen deelname aan verkiezingen.
Dat proces dwingt tot nadenken over constitutionele arrangementen die het mogelijk maken dat de democratie door nieuwe wetgeving,
maar in feite door uitholling van de legaliteit, steeds meer onder druk
wordt gezet.20 De aanval op het Capitool is een verdere escalatie in
een proces waarin herschikkingen van het Amerikaanse kiesstelsel en
de constitutionele vastlegging van politieke polarisatie in een veel langer, grotendeels sluipend, aan de orde zijn.21 In haar recente studie

20

Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, How Democracies Die (Crown 2018), en de
bespreking daarvan in R. de Lange, ‘Crisis van de democratie?’, 9(4)Tijdschrift voor
Constitutioneel Recht (2018), p. 371 e.v.
21
Ezra Klein, Why We’re Polarized (Profile Books 2020).
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over verkiezingsgeweld noemt Sarah Birch verschillende voorbeelden
van geweld in het kader van het verkiezingsproces in een aantal verschillende landen, meestal met een combinatie van zwakke democratische instituties en niet goed functionerende informele instituties,
waarbij soms grote aantallen doden en gewonden zijn gevallen, en
waarvan zij laat zien dat het geweld vaak van de overheid uitgaat.22
In de Amerikaanse context is er een belangrijke rol weggelegd voor
de statelijke volksvertegenwoordigingen, zodat er prima facie sprake
was van een zekere democratische legitimatie van maatregelen die de
uitoefening van het kiesrecht beperken. Op zichzelf is het binnen de
Amerikaanse constitutionele verhoudingen niet bijzonder dat de uitholling van de democratie zich in hoofdzaak niet op federaal maar op
statelijk niveau kan afspelen, en in de afgelopen jaren ook daadwerkelijk heeft afgespeeld. De Republikeinen hebben veel meer dan de
Democraten een langdurige en behoorlijk effectieve ‘state-by-state’
strategie gevolgd om hun greep op de macht te behouden en waar
mogelijk te versterken.23 De indeling van kiesdistricten, het handig
gebruik van regelgeving over campagnefinanciering, en een stijl van
campagnevoeren waarin misleiding van de kiezers, desinformatie en
het verdachtmaken van politieke tegenstanders belangrijke ingredienten waren: het waren belangrijke bestanddelen van de Republikeinse strategie. De institutionele kanten van het verkiezingsproces
vormden daarbij een essentieel punt van aandacht. In het Amerikaanse systeem zijn dat de statelijke kieswetten, de zeggenschap van
statelijke gouverneurs en parlementen over de uitkomsten van het
verkiezingsproces, de positie van het Electoral College24 en de beslissingen van het Congres over de uitkomsten van het Electoral College.
Zijdelings – maar zeker niet verwaarloosbaar – speelt daarbij ook de
rechter een rol. Temeer omdat sinds Bush v Gore (2000) 25 het Supreme Court in beeld is als mogelijk beslissend over het president22

Birch 2020, p. 52 e.v.
David Daley, Ratf**ked: The True Story Behind the Secret Plan to Steal America’s
Democracy (Liveright 2016), p. 5.
24
Alexander Keyssar, Why Do We Still Have the Electoral College? (Harvard
University Press 2020).
25
531 U.S. 98 (2000).
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schap, en omdat binnen het Supreme Court een discussie woedt over
de rol die de rechter kan spelen ten opzichte van het verkiezingsproces. Er is een stroming die de opvatting aanhangt dat slechts de wetgevende organen bevoegd zijn en dat de rechter in principe buiten
het hele proces dient te blijven, en er is een stroming die de rol van de
rechter essentieel acht om het kiesrecht van de burgers te helpen beschermen, desnoods tegen de wetgevende organen in.
Wat kan er misgaan bij verkiezingen?
Wij zijn er in Nederland aan gewend geraakt dat verkiezingen ordelijk
en eerlijk verlopen. Ervaringen in het buitenland zijn niet altijd even
opbeurend. Het lijstje dat Pippa Norris geeft is niet eens uitputtend,
maar wel goed om in gedachten te houden: het uitschakelen van politieke tegenstanders, het rommelen met districtsgrenzen, ongelijke
kansen op het punt van campagnevoeren, het beïnvloeden van de
media, burgers krijgen slechte informatie over de mogelijke keuzes,
het verkiezingsproces wordt verstoord door bloedvergieten, de stembussen zijn niet adequaat en raken overvol, er wordt gerommeld met
het tellen van de stemmen, oppositiepartijen trekken zich terug, sommige partijen weigeren de keuzes van het kiezersvolk te accepteren, de
verkiezingen worden verstoord door protesten, er is misbruik van
overheidsmiddelen door ambtsdragers en/of ambtenaren, kiezersregisters zijn verouderd, sommige kandidaten strooien met geld of
gunsten, er worden stemmen gekocht, de media scharen zich achter
de huidige machthebbers, campagnes gebruiken verborgen of onduidelijke fondsen, de regels met betrekking tot campagnefinanciering zijn te losjes, verkiezingsfunctionarissen beschikken niet over
voldoende stembiljetten, zittende functionarissen zijn afgeschermd
tegen uitdagers, bijeenkomsten lopen uit op rellen, er is discriminatie
tegen vrouwelijke kandidaten, etnische minderheden worden
vervolgd, de stemmachines begeven het, rijen voor het stembureau
worden alsmaar langer, de verzegeling van stembussen wordt verbroken, sommige kiezers brengen meer dan 1 stem uit, er zijn wettelijke
regelingen die bepaalde groepen kiezers uitsluiten van het kiesrecht,
stembureaus zijn niet toegankelijk, software begeeft het, ‘veilige’ inkt
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kan makkelijk worden afgewassen, klachten over het verkiezingsproces worden door de rechter niet serieus onpartijdig behandeld.26
In het licht van de Europese rechtspraak van het EHRM kan daaraan nog het een en ander worden toegevoegd: ontbreken van onpartijdige beoordeling van verkiezingsgeschillen,27 onduidelijkheden bij
de telling van stemmen,28 uitsluitingen van kiesrecht van mensen die
langdurig in een buitenland wonen, maar nog wel belasting betalen
in het land van herkomst,29 onvoldoende waarborgen voor de eerlijkheid van beoordeling van handtekeningen die vereist zijn voor een
kandidaatstelling, 30 afspraken binnen politieke partijen die ervoor
zorgen dat de beslissing over het opzeggen van het lidmaatschap van
eenmaal verkozen kandidaten bij de partijen ligt en niet bij de volksvertegenwoordiger zelf,31 discriminerende regelingen betreffende de
vertegenwoordiging van minderheden, 32 onnodig restrictieve voorschriften ten aanzien van politieke advertenties in de media.33
Als we met de Amerikaanse ervaringen in gedachten naar het Europese recht op het gebied van verkiezingen kijken, dient vooral de
vraag zich aan welke elementen van het verkiezingsrecht door de Europese rechter als vallend binnen de nationale beslissingsruimte worden beschouwd. De margin of appreciation op dit terrein is betrekkelijk ruim. Dat geldt met name voor een aantal keuzes met betrekking tot de inrichting van het stelsel, zoals evenredige vertegenwoordiging of meerderheidsstelsel, het al dan niet verdelen van het kiesgebied in districten, voorkeurstemmen, enkelvoudige of meervoudige
stemmen, en criteria voor bepaalde vormen van uitsluiting van kiesrecht.
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2017).
27
EHRM 10 juli 2020, nr. 310/15 (Mugemangango t. België).
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Leren van de geschiedenis?
Daarbij past meteen een kanttekening, die betrekking heeft op de
mogelijkheid om te leren van de geschiedenis. ‘What May Be Unprecedented?’ vraagt Przeworski34 en dat is een goede vraag, omdat we altijd voor verrassingen kunnen worden gesteld. Taleb noemt dat
‘Anti-Fragile’ denken: een crisis kan altijd erger zijn dan alles wat we
in het verleden hebben meegemaakt.35 Het staat immers niet vast dat
de uitbarsting van de Krakatau in 1883 de ergste was die ooit kan
plaatsvinden, en ook niet dat wij de bloedigste oorlog aller tijden al
achter de rug hebben. Of dat de opwarming van de aarde wel mee zal
vallen omdat er al vaker periodes van opwarming zijn geweest. Dat
type ‘leren van de geschiedenis’ levert niet veel anders op dan naïeve
clichés. ‘Will he go?’ vroeg Lawrence Douglas zich vorig jaar af toen
het over het eind van het presidentschap van Trump ging, en ook dat
was een goede vraag – waarbij aangetekend dat de mogelijke scenario’s van Douglas somber genoeg waren om dicht in de buurt te
komen van wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld.36
Politieke en culturele randvoorwaarden
Voor de stabiliteit van politieke stelsels is meer nodig dan alleen goede
constitutionele regelingen en instituties. De rechter, ook de Europese
rechter, kan bijdragen aan de democratie, en vervult zo een democratische rol door de randvoorwaarden van het politieke proces
grondrechtelijk in te kleuren. Hoe groot de kans op succes van de
rechtspraak is, is niet altijd duidelijk. Ook binnen het Europese mensenrechtenkader zijn er van tijd tot tijd reacties van verdragsstaten die
wijzen op niet-naleving. Het voorbeeld van de uitsluiting van
kiesrecht van gedetineerden is bekend. Zowel het Verenigd Konink-
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Adam Przeworski, Crises of Democracy (Cambridge University Press 2019),
hoofdstuk 8.
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rijk als Rusland hechten zodanig aan hun stelsel van uitsluiting dat
de arresten van het EHRM waarin een schending werd vastgesteld
tot dusver geen merkbaar effect hebben gehad.
Meer algemeen hangt de bescherming van de democratie minder
van de rechter af dan juristen misschien soms prettig vinden.37 De
rechter kan een bijdrage leveren, maar meer dan een bescheiden bijdrage kan dat waarschijnlijk niet zijn. Het succes ervan is afhankelijk
van contextuele factoren zoals de politieke verhoudingen en de mate
van democratische gezindheid van de burgers in het betreffende land.
De instandhouding en bevordering daarvan is slechts in zeer beperkte mate een kwestie van staatsrechtelijke regulering. In de recent
in Nederland totstandgekomen ‘Wet verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs’ – een wijziging van art. 8, derde lid van de Wet op het primair onderwijs en een
aantal andere onderwijswetten38 – wordt ervan uitgegaan dat kennis
van de Grondwet bijdraagt aan goed burgerschap. Maar misschien is
het wel andersom: eerst moet leerlingen worden bijgebracht hoe je
regels of ‘afspraken’ totstandbrengt, hoe je met conflicten omgaat,
hoe je verschillen tussen mensen waardeert, welke uitingen wel en
niet acceptabel zijn en waarom, voordat er enig begrip kan ontstaan
voor de specifieke manier waarop een grondwet een aantal elementen
hiervan reguleert op het specifieke terrein van de omgang tussen overheid en burger.

❦
37

Het recente boek van Michael Saward (Saward 2021) gaat vooral in op deze kant
van de constitutionele problematiek van bescherming van de democratie.
38
De desbetreffende bepaling komt te luiden: ‘Het onderwijs bevordert actief
burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze, waarbij het
onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op: a. het bijbrengen van respect voor
en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals verankerd in
de Grondwet, en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de
mens, en het handelen naar deze basiswaarden op school;’ De Eerste Kamer stemde
op 22 juni 2021 in met dit wetsvoorstel (Kamerstukken 35 352). Ten tijde van het
afronden van deze bijdrage was de wet nog niet in het Staatsblad gepubliceerd.

317

