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KRONIEK EU EN MENSENRECHTEN: EU-bubbel babbels
Maart 2020 – mei 2020

Malu Beijer, Bas van Bockel, John Morijn & Aniel Pahladsingh

Samenvatting | Deze kroniek signaleert en becommentarieert de belangrijkste mensenrechtelijke
ontwikkelingen in de EU, met nadruk op mensenrechtelijk relevante beleidsontwikkelingen en
institutionele ontwikkelingen. Daarnaast is er regelmatig aandacht voor mensenrechtelijke ontwikke-
lingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU.

Navigator van Wolters Kluwer | NTM-NJCMBull. 2020/34

1 ‘(Is er in de EU nog) Liefde in tijden van corona?’

Voor u ligt een geheel vernieuwde EU-kroniek! En: een geheel nieuw team van chroniquers
staat enthousiast voor u klaar. En dat in deze tijden. Allereerst willen we natuurlijk iedereen
heel hartelijk bedanken die in de afgelopen jaren aan de EU-kroniek heeft meegewerkt. We treden
in grote voetsporen, en denken aan Mielle Bulterman, Mirjam de Mol, Caroline ten Dam en
Laura van Heijningen! Naar model van de “Chroniques Strasbourgeoises” in dit tijdschrift zal
er in deze EU-kroniek ‘nieuwe stijl’ aandacht zijn voor mensenrechtelijk relevante EU-ontwikke-
lingen, wetgeving, institutionele en andere weetfeitjes (roddels), maar ook nog steeds voor
belangrijke mensenrechtelijke ontwikkelingen in de EU-rechtspraak. En dat alles in het bestek
van enkele luttele pagina’s. Keuzes maken is dus onvermijdelijk. We hopen daarom van harte
dat u als lezer toch in deze kroniek zult vinden wat u zoekt.

Het thema voor deze eerste editie van de kroniek diende zich vanzelf aan. Nou is het woord
‘crisis’ inmiddels toch al bijna synoniem met ‘EU’, maar de huidige crisis stelt de onderlinge
saamhorigheid wel erg op de proef. Ook legde men in Karlsruhe een bommetje onder het
opkoopbeleid van de ECB1 (en reageerde het HvJ EU daar, opmerkelijk genoeg, op in een
geërgerd persbericht2) en ligt bij veel Zuid-Europeanen de gulle lach waarmee Jeroen Dijssel-
bloem hen al eens eerder alle drank en vrouwen toewenste die hun hartje maar begeert (of zoiets)
blijkbaar nog erg vers in het geheugen. De Fransen weten het al langer: c’est le ton qui fait la
musique. Of men in Madrid of Rome ooit nog gaat wennen aan het kenmerkende geluid dat
Nederlanders soms kunnen maken als er iemand geld wil hebben? De komende tijd zal het
misschien leren. Intussen maakt het de Hongaarse en Poolse regeringspartijen steeds minder

Mr. dr. M.P. Beijer is wetgevingsadviseur EU-recht bij de Afdeling advisering van de Raad van State en daarnaast
research fellow bij de Radboud Universiteit. Mr. dr. W.B. van Bockel is coördinerend wetgevingsadviseur bij de
Afdeling advisering van de Raad van State en daarnaast UD EU recht aan de Universiteit Utrecht. Prof. dr. J.
Morijn is lid van het College voor de Rechten van Mens, uit dien hoofde lid van de Commissie Meijers en daarnaast
bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen alsook UD Europese mensenrechten aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Mr. A. Pahladsingh is senior jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam en plaatsvervangend lid van het College voor
de Rechten van de Mens.

1 Zie voor een korte samenvatting het persbericht: www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemittei
lungen/EN/2020/bvg20-032.html.

2 Te vinden op: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/cp200058nl.pdf.

406 NTM|NJCM-Bull. jrg. 45 [2020], nr. 3



Kroniek EU en mensenrechten | Actualiteiten

uit welk geluid men waar dan ook maakt en dat is reden tot groeiende zorg. Maar daarover
hieronder meer.

Men kan veel zeggen, maar veel EU-organen en instellingen hebben tijdens de uitbraak van
de corona-pandemie niet stilgezeten. In deze kroniek treft u een eerste rondgang aan langs de
Europese maatregelen, ontwikkelingen en controverses tijdens de eerste maanden van deze
coronacrisis. Het is te veel om allemaal op te noemen.

2 Vrij verkeer personen en COVID-19

2.1 Algemeen

Gezien de omvang van de dreiging is coördinatie op EU-niveau cruciaal voor een maximale
(potentiële) impact van de maatregelen die op nationaal niveau worden getroffen. Op
10 maart 2020 hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de EU benadrukt dat een
gemeenschappelijke Europese aanpak vereist is, die nauw moet worden gecoördineerd met de
Europese Commissie. In het bijzonder is de ministers van Volksgezondheid en de ministers van
Binnenlandse Zaken verzocht dagelijks overleg te plegen met het oog op een goede coördinatie
en te streven naar gemeenschappelijke Europese richtsnoeren. De Commissie heeft op 16 maart
2020 in haar mededeling aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad in verband
met COVID-19 aangedrongen op een tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU.
De bedoeling daarvan is ervoor te zorgen dat de maatregelen die aan de buitengrenzen van
de EU worden genomen, consistent en passend zijn.3 In deze mededeling verzocht de Commissie
de Europese Raad om op te treden met het oog op een snelle vaststelling, door de staatshoofden
en regeringsleiders van de Schengen-lidstaten en hun ambtgenoten in de geassocieerde Schengen-
landen, door te voorzien in een tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen vanuit derde landen
naar het ‘EU+-gebied’.4 De Commissie riep op de tijdelijke reisbeperkingen gedurende 30 dagen
van toepassing te laten zijn en een mogelijke verlenging van deze periode te beoordelen in het
licht van nadere ontwikkelingen. De besluiten van de lidstaten werden op verschillende data
genomen, maar op 20 maart 2020 waren de meeste van kracht. Deze actie aan de buitengrens
vormde een aanvulling op andere belangrijke stappen en maatregelen van de lidstaten om de
verspreiding van COVID-19 te beperken en te voorzien in behoeften op het gebied van gezond-
heidszorg, waaronder diverse vormen van isolatie en beperking van sociale contacten, en
maatregelen aan de binnengrenzen.

Op 8 april 2020 heeft de Commissie de Schengen-lidstaten en de geassocieerde Schengenlan-
den gevraagd om de toepassing van de beperking van niet-essentiële reizen vanuit derde landen
naar het EU+-gebied met nog eens 30 dagen te verlengen, dat wil zeggen tot en met 15 mei
2020. Elke verdere verlenging van deze periode dient opnieuw te worden beoordeeld in het
licht van hoe de epidemiologische situatie zich ontwikkelt. De verlenging van de tijdelijke
reisbeperking dient hetzelfde toepassingsgebied te hebben als de mededeling van de Commissie

3 COM(2020)115 van 16 maart 2020.
4 Onder het ‘EU+-gebied’ dienen alle Schengenlidstaten (met inbegrip van Bulgarije, Kroatië, Cyprus en Roemenië)

en de vier geassocieerde Schengenlanden te worden verstaan. Ook Ierland en het Verenigd Koninkrijk kunnen
hiertoe worden gerekend, mochten zij besluiten zich erbij aan te sluiten.
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van 16 maart 2020. Bij de toepassing van de tijdelijke reisbeperking dienen de lidstaten de
richtsnoeren van de Commissie van 30 maart 2020 te volgen. Voorts herinnert de Commissie
aan punt 15 van haar mededeling over de toepassing van de green lanes van 23 maart 2020 en
roept zij alle daarin genoemde staten en actoren op om te blijven samenwerken en de richtsnoeren
inzake green lanes aan de buitengrenzen zoveel mogelijk te volgen.5 Personen die internationale
bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen, zijn overigens van de reisbeper-
king vrijgesteld, overeenkomstig het beginsel van non-refoulement.

2.2 Visa

In het kader van de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken, hebben de
meeste Schengenlanden de behandeling van aanvragen voor visa voor kort verblijf opgeschort
wanneer de reis niet essentieel is. De visumaanvragers moet er stelselmatig op worden gewezen
dat zij hun reisdoel moeten motiveren en aan de grensdoorlaatpost bewijsstukken moeten
overleggen.6 Zij moeten ook passend worden geïnformeerd over het feit dat zij een gezondheids-
screening moeten ondergaan en over de gevolgen van hun aankomst in de EU (namelijk dat
zij mogelijk verplicht zullen worden in thuisquarantaine te gaan).

3 Bulletin “FRA”: impact van COVID-19 maatregelen op grondrechten in de EU

Het mensenrechtenagentschap van de EU (Fundamental Rights Agency; FRA), bracht in een
lijvig ‘bulletin’ in kaart welke gevolgen de COVID-19 maatregelen hebben op de grondrechten
van EU-burgers.7 Er is aandacht voor de tijdelijke herinvoering van grenscontroles tussen de
EU-lidstaten, voor asielaanvragen die in sommige landen niet meer worden behandeld, voor
kinderen die niet meer naar school kunnen en ouders die niet meer naar hun werk kunnen en
voor verlofregelingen voor gevangenen die in sommige landen werden ingetrokken. De FRA
waarschuwt dat ongeveer tien procent van alle huishoudens in de EU überhaupt geen toegang
heeft tot internet, hetgeen ook reden is tot zorg. Door de maatregelen ontstaat er meer ongelijk-
heid, mensen die op het openbaar vervoer zijn aangewezen worden bijvoorbeeld harder geraakt
dan mensen die beschikken over een eigen auto. Mensen met vitale beroepen die wel aan het
werk moeten zien zich soms gedwongen om risico’s te nemen die anderen niet lopen, terwijl
mensen die niet meer aan het werk kunnen financieel in de problemen kunnen komen. Veel
maatregelen raken mensen die in een zwakkere positie verkeren (ouderen in verpleeghuizen,
gedetineerden, daklozen en mensen in asielcentra) harder dan anderen en zij lopen vaak ook
een groter gezondheidsrisico. Het is natuurlijk goed om te weten dat de FRA een oogje in het
zeil houdt, maar uw chroniqueurs vroegen zich toch een beetje af welke functie dit rapport nou
precies heeft in het grotere geheel. De FRA had wellicht, gezien de traditionele focus van de

5 COM(2020)2050Final van 30 maart 2020.
6 Mededeling van de Commissie COVID-19 Leidraad voor de uitvoering van de tijdelijke beperking van niet-essentiële

reizen naar de EU, het faciliteren van doorreisregelingen voor de repatriëring van EU-burgers, en de gevolgen
voor het visumbeleid 2020/C 102 I/02, C/2020/2050, OJ C 102I, 30.3.2020, p. 3-11.

7 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf.
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lidstaten op de nationale constituties en het EVRM, toegevoegde waarde kunnen bieden door
te verduidelijken in hoeverre het Handvest aanvullende of meer specifieke bescherming in deze
tijden van de coronacrisis biedt. En na zo’n uitgebreide beschouwing is de laatste paragraaf,
‘The Way Forward’, wel erg kort; net als iedereen weet de FRA het ook allemaal niet. Over
corona-apps (zie hierover de volgende paragraaf) wordt trouwens, verrassend genoeg, met geen
woord gerept.

4 Corona-apps

Ook in Europees verband is er veel aandacht voor zogenaamde corona tracking apps. Dit zijn
mobiele applicaties die op een smartphone kunnen worden gedownload die het reispad van
een gebruiker vergelijkt met andere gebruikers en een signaal geeft (aan) een (andere) gebruiker
als er een besmettingsgeval is. Dit moet de gezondheidsautoriteiten van lidstaten helpen met
hun wettelijke taak om de verspreiding van infectieziekten in de gaten te houden en in te
dammen. De EU-bevoegdheden op het terrein van de gezondheid zijn slechts coördinerend van
aard, maar toch is er in korte tijd een klein oerwoud aan beleidsstukken,8 -toolboxes,9 -richtsnoe-
ren10 alsook richtlijnen van het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data
Protection Board; EDPB)11 tot stand gekomen. Dit, uiteraard vanwege de bevoegdheden die
de EU op het terrein van de gegevensbescherming wél heeft. Ook de Raad van Europa wijdde
een statement12 aan de corona-apps, en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
(European Data Protection Supervisor, EDPS)13 noemde corona-apps in een speech.

De stukken van de Commissie en de EDPB zijn, los van hun sterke overlap en uitzonderlijke
breedsprakigheid, om een aantal redenen interessant. Allereerst werken ze met een aanname
dat een app een effectief middel kan zijn voor het bevorderen van bron- en contactopsporing
van het virus. Deze aanname lijkt te zijn gebaseerd op het gebruik van apps elders ter wereld.14

Dat dat elders buiten Europa is, en daarmee niet aan AVG-standaarden heeft hoeven voldoen,

8 Europese Commissie en Europese Raad, Joint European Roadmap towards lifting COVID-19 containment, 8 april
2020.

9 Commission recommendation of 8 April 2020 on a common Union toolbox for the use of technology and data
to combat and exit from the COVID-19 crisis, in particular concerning mobile applications and the use of anonym-
ized mobility data, C(2020) 2296.

10 Commissiemededeling, Richtsnoeren in verband met gegevensbescherming voor apps ter ondersteuning van de
bestrijding van de COVID-19 pandemie, Pb. EU C 124 I/1, 17 april 2020.

11 European Data Protection Board, Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the
context of the COVID-19 outbreak, 21 april 2020.

12 Chair of the Committee of Convention 108 en Data protection commissioner of the Council of Europe, Joint
statement on digital contact tracing, 28 april 2020.

13 Wojciech Wiewiórowki, EU digital solidarity: a call for a pan-European approach against the pandemic, 6 april
2020.

14 Joint European Roadmap, p. 7: ‘mobile applications …are particularly relevant in the phase of lifting containment
measures (...) As experienced by other countries dealing with the COVID-19 pandemic, these applications can
help interrupt infection chains and reduce the risk of further virus transmission. They should just be an important
element in the strategies put in place by Member States (...)’; Toolbox, overweging 15: ‘applications are useful
for Member States for contact tracing purposes’; Richtsnoeren, p. 1: ‘applicaties kunnen helpen besmettingsketens
sneller en efficiënter te doorbreken dan algemene inperkingsmaatregelen (...) zij moeten dus een belangrijk onderdeel
van de existrategie zijn en andere maatregelen zoals uitbreiding van de testcapaciteit aanvullen’.

NTM|NJCM-Bull. jrg. 45 [2020], nr. 3 409



Actualiteiten | Kroniek EU en mensenrechten

kan het enthousiasme blijkbaar niet temperen. De vraag naar nut, noodzaak en geschiktheid
van specifiek een app als middel voor het bestrijden van de pandemie blijft al met al onbeant-
woord.15

Ten tweede, vrijwilligheid van gebruik wordt meerdere malen16 tot uitgangspunt genomen.
Tegelijkertijd worden meerdere mogelijke verwerkingsgronden genoemd die door lidstaten
(kunnen) worden gebruikt.17 De richtsnoeren geven hierover als uitleg:

‘De wetgeving van de EU en van de lidstaten die al bestond vóór de uitbraak van COVID-19 en de
wetgeving die in de lidstaten specifiek wordt vastgesteld om de verspreiding van epidemieën in te dammen,
kan in beginsel worden gebruikt als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens indien
daarin is voorzien in maatregelen die de monitoring van de epidemieën mogelijk maken en indien die
wetgeving voldoet aan de verdere vereisten van artikel 6, lid 3, van de AVG. Gezien de aard van de
betrokken persoonsgegevens (met name gezondheidsgegevens als een speciale categorie van persoonsgege-
vens) en de omstandigheden van de huidige COVID-19 pandemie, zou het gebruik van wetgeving als
rechtsgrondslag bijdragen tot de rechtszekerheid (…) De verwerking door de gezondheidsinstanties op
basis van de wetgeving doet geen afbreuk aan het feit dat eenieder zelf moet kunnen kiezen of hij de app
al dan niet installeert en of hij zijn gegevens deelt met de gezondheidsinstanties.’18

Juist hier was meer heldere Europese guidance nuttig geweest, omdat de nadruk op ‘vrijwilligheid’
ook kan suggereren (zoals het in Nederland vaak wordt begrepen) dat gewerkt wordt met weer
een andere AVG-verwerkingsgrond, namelijk ‘toestemming’.19 In Nederland is de rechtsbasis
voor bron- en contactopsporing bij infectieziekten de Wet Publieke Gezondheid. Volgens die
wet20 hebben publieke autoriteiten voor het doel van infectieziektebestrijding forse bevoegd-
heden ten opzichte van besmette burgers, zoals verplichte isolatie, quarantaine en ziekenhuisop-
name (artikelen 31 en 35). Die wettelijke context is ingegeven om het recht op gezondheid van
die mensen zelf en van anderen te beschermen. Dit werpt meteen de vraag op hoe daarop
gerichte maatregelen met mogelijk vergaande en bindende gevolgen voor burgers effectief met
vrijwillige aanvullende maatregelen kunnen worden gecombineerd als het doel, conform de Wet
Publieke Gezondheid, het tegengaan is van een infectieziekte met de hoogste graad van gevaar.
Waarom dat slechts op basis van vrijwilligheid moet en kan blijft onduidelijk en is een hele
relevante vraag bij het ontwikkelen van verder beleid omtrent corona. Wellicht zelfs een van
de belangrijkste.

Tenslotte is interessant aan de Europese stukken dat mensenrechten vrijwel steeds in
algemene zin worden genoemd. Privacy en gegevensbescherming worden steevast genoemd
als voorbeeld van rechten die mogelijk worden geschonden bij het gebruik van corona-apps.
Andere voorbeelden worden niet gegeven. Zelfs een mogelijk stigmatiserend effect van gebruik

15 Het voornoemde Raad van Europa stuk heeft hier wel aandacht voor, en stelt bv. vragen over het feit dat niet
iedereen in de bevolking een smartphone heeft, p. 3.

16 Joint statement, p. 7: ‘the use of such mobile applications should be voluntary for individuals’; Richtsnoeren, p. 2
‘deze richtsnoeren hebben uitsluitend betrekking op vrijwillige apps (...) (apps die vrijwillig door mensen worden
gedownload, geïnstalleerd en gebruikt)’.

17 Toolbox, overweging 8: sommige lidstaten gebruiken Artikel 6(1)(c) of 6(1)(e) AVG (noodzaak i.v.m. uitvoering
van een wettelijke verplichting, c.q. noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang).

18 Commissierichtsnoeren, Pb. EU C 124 I/1, 17 april 2020, p. 5.
19 Artikel 6, lid 1, onder a AVG.
20 Artikel 6, lid 1, onder c.
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van een app wordt in de sleutel van (enkel) gegevensbescherming geplaatst.21 Dat is wel erg
beperkt. Er is bijvoorbeeld geen aandacht voor de geschiktheid en bruikbaarheid van apps voor
(digitaal) minder geletterden, mensen die apps alleen met aanvullende software kunnen gebruiken
(blinden en slechtzienden), of mensen die zich helemaal geen smartphone kunnen veroorloven.
Om maar een paar categorieën te noemen.22 Dat betekent dus dat er niet wordt ingegaan op
de implicaties van juridisch bindende bronnen als het VN-verdrag Handicap, maar ook rechten
van (specifiek) ouderen, non-discriminatieverplichtingen en aspecten van bescherming van sociale
rechten. Wel wordt pagina’s lang gehamerd op tijdelijkheid van een dergelijke maatregel,
doelbinding, goede beveiliging van de app, dataminimalisatie, etc. Natuurlijk ook belangrijk
allemaal, maar uiteindelijk betreft dat (vooral) technische voorwaarden met – wellicht – het risico
dat achter al dat struikgewas van artikel 8 EVRM en artikel 7 Handvest het veel bredere men-
senrechtelijke plaatje en welke mensenrechten er allemaal nog meer randvoorwaardelijk zijn
voor het effectief het hoofd bieden aan een van de grootste uitdagingen voor bescherming van
het recht op gezondheid en het recht op leven, buiten beeld verdwijnt. En dat kan natuurlijk
niet de bedoeling zijn.

Zoals ook de ngo Liberties twitterde naar aanleiding van een discussie in de JBZ Raad van
28 april 202023 is het namelijk bepaald nog de vraag of de corona-apps wel (enig) effect zullen
sorteren. Het lijkt immers niet te verwachten dat 60-70% van de bevolking zo’n app vrijwillig
zal downloaden. Toch bepaald niet onbelangrijk, niet in de laatste plaats voor de mensenrechtelij-
ke onderbouwing van de invoering van een corona-app, omdat de inperking op privacy pas
dan verdedigbaar is als het ook gaat om een effectief middel om de crisis het hoofd te bieden.
Nog los van technische vragen, en vragen van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van
coronatests en de besmettingsgraad onder de bevolking, valt of staat die effectiviteit van het
middel (in dit geval) dus met het percentage van gebruikers onder de bevolking. Vooralsnog
zetten alle toolboxes en guidance papers maar weinig zoden aan de dijk.

5 Asiel en terugkeer

5.1 Commissie-richtsnoeren uitvoering van de relevante EU-bepalingen op het gebied van
asiel en terugkeer en betreffende hervestigingsprocedures

Op 16 april 2020 heeft de Commissie richtsnoeren opgesteld over de uitvoering van de relevante
EU-bepalingen op het gebied van asiel en terugkeer en betreffende hervestigingsprocedures.24

Hiermee geeft zij gehoor aan het verzoek van de lidstaten om adviezen voor het waarborgen
van de continuïteit van deze procedures en de eerbiediging van, in ieder geval, de grondrechten.
De richtsnoeren zijn opgesteld met steun van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

21 EDPB guidelines, punt 4.
22 Voor een analyse vanuit het breed mensenrechtelijk perspectief, zie College voor de Rechten van de Mens, Advies

corona-apps, 20 april 2020.
23 https://twitter.com/LibertiesEU/status/1255119432508194816?s=20.
24 Mededeling van de Commissie COVID-19: Richtsnoeren betreffende de uitvoering van de relevante EU-bepalingen

op het gebied van de asiel- en terugkeerprocedures en betreffende hervestiging 2020/C 126/02, C/2020/2516,
OJ C 126, 17.4.2020, p. 12-27.
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(EASO) en het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) en in samenwerking met
nationale autoriteiten.

Bij elke maatregel die op het gebied van asiel, hervestiging en terugkeer wordt getroffen,
moet ook volledig rekening worden gehouden met de maatregelen ter bescherming van de
gezondheid die de lidstaten hebben ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te
voorkomen. Kwetsbare personen – met name niet-begeleide minderjarigen – en gezinnen dienen
bijzondere zorg en aandacht te krijgen.

5.2 Asielprocedures25

Gezondheidsmaatregelen die ertoe dienen de sociale interactie tussen het asielpersoneel en de
asielzoekers te beperken, hebben ook gevolgen voor de asielprocedures. Er moet gebruik worden
gemaakt van de flexibiliteit die de EU-regels bieden. Het registreren en verwerken van verzoeken
moet doorgaan, evenals het afnemen van vingerafdrukken. Voor een persoonlijk onderhoud
kunnen specifieke oplossingen worden gevonden (zoals een videoconferentie); zo nodig kan
het onderhoud zelfs achterwege worden gelaten. De lidstaten kunnen de beslistermijn verlengen
van zes naar negen maanden.

Nauwe samenwerking tussen de lidstaten is van fundamenteel belang voor de goede werking
van het Dublinsysteem, op basis waarvan wordt bepaald welk EU-land verantwoordelijk is voor
de verwerking van een asielaanvraag. De Commissie moedigt alle lidstaten aan de overdracht
van asielzoekers te hervatten, zodra dat in het licht van de actuele ontwikkelingen praktisch
uitvoerbaar is. De Dublintermijnen worden niet opgeschort. Voordat de lidstaten overgaan tot
een overdracht, moeten zij rekening houden met de situatie ten gevolge van het coronavirus,
onder andere wanneer het gezondheidssysteem in de verantwoordelijke lidstaat onder zware
druk staat. Als overdrachten naar de lidstaat die normaal gezien verantwoordelijk is niet binnen
de gestelde termijn kunnen plaatsvinden, kunnen lidstaten nog altijd bilateraal besluiten om
de overdrachten op een latere datum uit te voeren. Die oplossing verdient bijvoorbeeld aanbeve-
ling als het om niet-begeleide minderjarigen en gezinshereniging gaat.

Ten aanzien van de opvangvoorzieningen moeten quarantaine- en afzonderingsmaatregelen
redelijk, evenredig en niet-discriminerend zijn. Asielzoekers moeten de nodige gezondheidszorg
ontvangen. Asielzoekers in bewaring moeten toegang tot ruimten in de open lucht houden en
eventuele beperkingen, zoals wat betreft bezoek, moeten zorgvuldig worden toegelicht.

5.3 Terugkeer

De maatregelen die wereldwijd worden genomen om de pandemie in te perken, hebben aanzien-
lijke gevolgen voor de terugkeer van uitgeproceerde vreemdelingen. Ondanks de tijdelijke
verstoring als gevolg van het coronavirus, dienen volgens de Europese Commissie de werkzaam-
heden op het gebied van terugkeer naar derde landen te worden voortgezet. Met name de
activiteiten die ondanks de beperkende maatregelen kunnen worden uitgevoerd moeten doorgang

25 Ibid.
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vinden, zodat de terugkeeroperaties te zijner tijd vlot kunnen worden hervat. Vrijwillige terugkeer
moet juist nu prioriteit krijgen, mede omdat de gezondheids- en veiligheidsrisico’s daarbij lager
zijn. Frontex staat paraat om de lidstaten bij te staan bij de organisatie van vluchten. Zo worden
lidstaten opgeroepen om de vertrektermijn te verlengen als reizen niet mogelijk is, en terughou-
dender te zijn met het opleggen van terugkeerbesluiten en inreisverboden in zulke situaties.
De nauwe samenwerking en contacten met derde landen op het gebied van de identificatie,
de documentatie en de terugkeer van hun onderdanen moeten ook worden voortgezet. Wat
betreft bewaring in afwachting van uitzetting mogen de tijdelijke beperkingen gedurende de
pandemie niet zo worden geïnterpreteerd als zouden deze automatisch tot de conclusie leiden
dat er in geen enkel geval een redelijk vooruitzicht op verwijdering meer is. De Commissie
verzoekt de lidstaten om elk geval afzonderlijk te onderzoeken om te bepalen of er nog een
redelijk vooruitzicht op verwijdering bestaat en vervolgens een beslissing te nemen over passende
maatregelen.

5.4 Rechtspraak Hof van Justitie over asiel en terugkeer

In het arrest Commissie/Polen, Hongarije en Tsjechië van 2 april 2020 heeft het Hof van Justitie
de niet-nakomingsberoepen toegewezen die door de Commissie tegen deze drie lidstaten waren
ingesteld.26 Met haar beroepen verzocht de Commissie het Hof vast te stellen dat de betrokken
lidstaten de krachtens het Unierecht op hen rustende verplichtingen niet waren nagekomen door
niet op gezette tijden en ten minste om de drie maanden een passend aantal aanvragers van
internationale bescherming op te geven dat snel op hun grondgebied kon worden herplaatst.
Bijgevolg voldeden de lidstaten evenmin aan hun daaropvolgende herplaatsingsverplichtingen.
Het Hof heeft geoordeeld dat de drie inbreuk hebben gemaakt op een besluit van de Raad om
120.000 aanvragers van internationale bescherming verplicht vanuit Griekenland en Italië te
herplaatsen naar de andere lidstaten van de Unie.27 Het Hof stelde ook vast dat Polen en
Tsjechië niet hebben voldaan aan hun verplichtingen die voortvloeiden uit een eerder besluit,
dat de Raad had vastgesteld met het oog op de vrijwillige herplaatsing van 40.000 aanvragers
van internationale bescherming vanuit Griekenland en Italië naar de andere lidstaten van de
Unie.28 Hongarije was niet gebonden door de herplaatsingsmaatregelen waarin laatstgenoemd
besluit voorzag.

Polen en Hongarije betoogden dat zij de herplaatsingsbesluiten buiten toepassing mochten
laten op grond van artikel 72 VWEU. Daarin staat dat de bepalingen van het VWEU betreffende
de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (waartoe met name het asielbeleid behoort) de
uitoefening van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de handhaving van de openbare
orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet laten. Het Hof oordeelde dat
artikel 72 VWEU strikt moet worden uitgelegd omdat het een uitzondering vormt op de algemene

26 HvJ EU 2 april 2020, C-715/17, C-718/17 en C-719/17 (Commissie/Polen, Hongarije en Tsjechië).
27 Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad van 22 september 2015 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het

gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland (PB 2015, L 248, p. 80). De geldigheid
van dit besluit werd betwist in de gevoegde zaken C-643/15 en C-647/15, Slovakije en Hongarije/Raad; zie ook
persmededeling nr. 91/17.

28 Besluit (EU) 2015/1523 van de Raad van 14 september 2015 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het
gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en van Griekenland (PB 2015, L 239, p. 146).
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regels van het Unierecht. Dit verlangt van de lidstaten het bewijs dat zij hun verantwoordelijkhe-
den op dit gebied slechts kunnen uitoefenen indien zij gebruikmaken van de afwijking waarin
dat artikel voorziet. Wel hebben de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herplaatsing
volgens het Hof een ruime beoordelingsmarge wanneer zij bepalen of er redelijke gronden waren
om een te herplaatsen onderdaan van een derde land te beschouwen als een gevaar voor de
nationale veiligheid of de openbare orde op hun grondgebied. Het begrip ‘gevaar voor de
nationale veiligheid of de openbare orde’ in de zin van de herplaatsingsbesluiten moet daarbij
zo worden uitgelegd dat het betrekking heeft op zowel actuele als potentiële bedreigingen voor
de nationale veiligheid of de openbare orde. De bevoegde autoriteiten kunnen deze gronden
slechts inroepen voor zover zij zich, na een onderzoek per geval, baseren op onderling overeen-
stemmende, objectieve en nauwkeurige gegevens dat de aanvrager een actueel of potentieel
gevaar vormde. Dit betekent dat een lidstaat zich niet ten behoeve van algemene preventie en
zonder een rechtstreeks verband aan te tonen met een individueel geval kan beroepen op artikel
72 VWEU om tijdelijke of zelfs definitieve niet-nakoming van rechtvaardigen. Het Hof oordeelde
bovendien dat een lidstaat zich niet kan baseren op een eenzijdige beoordeling van het aangevoer-
de gebrek aan doeltreffendheid, of zelfs op de vermeende slechte werking van het herplaatsings-
mechanisme, om zich te onttrekken aan de verplichting die daaruit voortvloeien. Anders zou
afbreuk kunnen worden gedaan aan de doelstelling van solidariteit die inherent is aan deze
besluiten, alsook aan hun bindende karakter. De lidstaten kunnen zich dus noch op hun verant-
woordelijkheden op het gebied van de handhaving van de openbare orde en de bescherming
van de binnenlandse veiligheid, noch op de vermeende slechte werking van het herplaatsings-
mechanisme beroepen om zich aan de toepassing ervan te onttrekken. Niet verrassend natuurlijk,
maar het kan blijkbaar niet genoeg worden benadrukt.

In een andere belangwekkende uitspraak oordeelde het Hof dat, wanneer een lidstaat moet
beslissen over een verzoek van een derde staat tot uitlevering van een onderdaan van een bij
de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) aangesloten staat van
de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), deze moet nagaan of die onderdaan niet aan de
doodstraf, aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen
zal worden onderworpen.29 Alvorens te overwegen om het uitleveringsverzoek uit te voeren,
moet de lidstaat de EVA-staat daarvan in kennis stellen om deze in staat te stellen te verzoeken
om overlevering van zijn staatsburger.

In deze zaak was op 20 mei 2015 door de Interpoldienst van Moskou (Rusland) tegen een
Russisch staatsburger een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Op 30 juni 2019 werd
die staatsburger, die intussen de IJslandse nationaliteit had verworven, in Kroatië aangehouden
op basis van dat internationale opsporingsbericht. Op 6 augustus 2019 verzocht Rusland de
Kroatische autoriteiten om uitlevering. De Kroatische rechter die zich over de uitlevering diende
uit te spreken, was van oordeel dat was voldaan aan de wettelijke voorwaarden en heeft de
uitlevering toegestaan.

De betrokkene heeft daarop om nietigverklaring van die beslissing verzocht bij de Vrhovni
sud (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken van Kroatië). Hij heeft in dat kader aangevoerd
dat er in geval van uitlevering aan Rusland een risico op folteringen en onmenselijke en vernede-
rende behandelingen bestond en dat IJsland hem juist wegens zijn vervolging in Rusland – vóór

29 HvJ EU 2 april 2020, C-897/19 (Ruska Federacija).
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de verlening van de IJslandse nationaliteit – de status van vluchteling had verleend. Hij heeft
ook gesteld dat voorbij werd gegaan aan het arrest Petruhhin,30 waarin het Hof heeft geoordeeld
dat indien een lidstaat om uitlevering wordt verzocht van een Unieburger die onderdaan is
van een andere lidstaat en die zich op zijn grondgebied bevindt, hij die lidstaat daarvan op
de hoogte moet brengen en op zijn verzoek die onderdaan aan hem dient over te leveren
overeenkomstig kaderbesluit 2002/5843, op voorwaarde dat de lidstaat waarvan die burger
de nationaliteit heeft, bevoegd is om hem te vervolgen voor buiten zijn nationale grondgebied
gepleegde feiten. In de onderhavige zaak heeft de Vrhovni sud het Hof gevraagd of de uitleg
die is gegeven in het arrest Petruhhin moet worden gevolgd in een situatie die niet een Unieburger
maar een IJslands staatsburger betreft, voor zover IJsland een EVA-staat is die partij is bij de
EER-Overeenkomst.

In de eerste plaats heeft het Hof onderzocht of het Unierecht op deze situatie van toepassing
is. In dit verband heeft het Hof vastgesteld dat het niet gaat om een Unieburger die zich heeft
begeven naar een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, maar om een
derdelander, zodat de in het arrest Petruhhin uitgelegde artikelen 18 VWEU (non-discriminatie
op grond van nationaliteit) en 21 VWEU (vrijheid van verkeer en van verblijf van Unieburgers)
in casu niet van toepassing zijn. De betrokken situatie valt echter wel binnen de werkingssfeer
van het Unierecht en meer in het bijzonder binnen die van de EER-Overeenkomst, een door
de Unie gesloten internationale overeenkomst die als zodanig een integrerend bestanddeel van
het Unierecht vormt.

In de tweede plaats heeft het Hof, na erop te hebben gewezen dat ook de bepalingen van
het Handvest moeten worden toegepast aangezien de situatie in kwestie door het Unierecht
wordt beheerst, de draagwijdte gepreciseerd van de bescherming die wordt geboden door artikel
19 lid 2 van het Handvest, waarin is bepaald dat niemand mag worden uitgeleverd aan een
staat waar een ernstig risico bestaat dat hij aan de doodstraf, aan folteringen of aan andere
onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen wordt onderworpen. Het Hof
heeft geoordeeld dat de lidstaat die het uitleveringsverzoek heeft ontvangen, alvorens over te
gaan tot de eventuele uitvoering ervan, moet nagaan of het geen afbreuk doet aan de in dat
artikel vastgelegde rechten. Dienaangaande heeft het Hof benadrukt dat in casu het feit dat in
IJsland aan de betrokkene asiel was verleend, een bijzonder zwaarwichtig gegeven vormt bij
die verificatie. Dit geldt des te meer wanneer die asielverlening juist is gebaseerd op de strafrech-
telijke vervolging die ten grondslag ligt aan het uitleveringsverzoek. Behoudens specifieke
omstandigheden – zoals een belangrijke ontwikkeling in de situatie in Rusland of het bestaan
van gegevens waaruit blijkt dat de betrokkene op het tijdstip van zijn asielaanvraag die strafrech-
telijke vervolging had verzwegen – moet Kroatië dus op grond van het besluit van de IJslandse
autoriteiten waarbij aan die aanvraag gevolg wordt gegeven, de uitlevering weigeren.

30 HvJ EU 6 september 2016, C-182/15 (Petruhhin).
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6 Rule of law en het Handvest

6.1 Rechtsstatelijke verslagen van de Europese Commissie

Goed nieuws! Er lijkt in de komende tijd (nog) meer aandacht uit te zullen gaan naar de
ontwikkeling van de rechtstatelijke normen in Europa. De Europese Commissie kondigde begin
dit jaar al officieel in haar werkprogramma voor 2020 aan dat zij een jaarlijks rechtsstaatverslag
(annual rule of law review) zal schrijven. Dit nieuwe ‘rule of law’-mechanisme houdt in dat een
objectief verslag wordt geschreven over de situatie in alle lidstaten. De raadpleging van de
stakeholders, waaronder ngo’s, waarmee de Commissie van input wordt voorzien over eventuele
zorgen over de onafhankelijkheid van de rechtspraak, anti-corruptiemaatregelen, pluralisme
van het medialandschap, en meer, heeft al plaatsgevonden. De vraag is hoe scherp de Commissie
zich over deze onderwerpen gaat uitspreken en ook welke kritiek- en aandachtspunten zij zal
formuleren voor de lidstaten waar in mindere mate zorgen over de rechtsstaat bestaan. Ten
tijde van deze coronacrisis en de grote zorgen die al langere tijd bestaan over de eerbiediging
van de rechtsstaat door een aantal van de lidstaten (met name Polen en Hongarije), heeft de
Commissie zich voor een grote en uiterst gevoelige uitdaging gesteld.

6.2 Noodmaatregelen en noodwetten

Maar er zijn natuurlijk aanleidingen voor die rechtsstatelijke aandacht, en die stemmen niet
vrolijk. De (nood)maatregelen van sommige lidstaten zijn behoorlijk drastisch te noemen. Met
name Hongarije spant de kroon. Het beschikt inmiddels over een noodwet waarmee voor
onbepaalde tijd per decreet kan worden geregeerd en wetten kunnen worden opgeschort zonder
tussenkomst van het parlement. Deze noodwet is dan wel bedoeld om de ‘veiligheid van de
levens en de gezondheid van Hongaarse burgers te beschermen, evenals de persoonlijke veilig-
heid, eigendommen, rechtszekerheid, en de stabiliteit van de nationale economie.’ Toch wekt
het geen verbazing dat deze ruime reikwijdte van de noodwet de Hongaarse regering, onder
leiding van Victor Orbán, ook veel speelruimte heeft gegeven. Sinds de afkondiging van de wet
zijn al meer dan 70 decreten afgekondigd die de rechten van burgers en werknemers in Hongarije
in vergaande mate beperken.

Het wachten was op een reactie van de EU op deze noodwet. De ‘commissie burgerlijke
vrijheden, justitie en buitenlandse zaken’ van het Europees Parlement uitte, nog voordat de wet
door het Hongaarse parlement werd aangenomen, grote bezorgdheid. Zij verzocht de Europese
Commissie om het voorstel te toetsen aan de (rechtsstatelijke) waarden van de EU (artikel 2
VEU) en ook de andere lidstaten te herinneren aan de eerbiediging van deze gemeenschappelijke
waarden. Negentien lidstaten, waaronder Nederland, ondertekenden een verklaring waarin,
zonder het noemen van ‘namen’, zorgen werden geuit over de risico’s voor de rechtsstatelijke
houdbaarheid van de noodmaatregelen van de lidstaten. Deze verklaring was zo algemeen
geformuleerd dat zelfs Hongarije zelf de verklaring kon ondertekenen. Hoewel Didier Reynders,
Eurocommissaris voor Justitie, in een tweet aangaf dat de Europese Commissie wel met name
de Hongaarse maatregelen scherp in de gaten zou houden, gaf Ursula von der Leyen vervolgens
alsnog in een erg algemene verklaring aan dat de (nood)maatregelen van de lidstaten niet ten
koste mogen gaan van de fundamentele beginselen en waarden van de EU. Zij kondigde aan
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dat de (nood)maatregelen van alle lidstaten nauw gemonitord zullen worden. In de verklaring
van Von der Leyen is te lezen dat ‘in spirit of cooperation’ met lidstaten (zoals Hongarije)
gesproken zal worden. Kool en geit moeten worden gespaard, en de spreekbuis van de Hongaarse
regering laat dan ook niet na zich geheel achter de verklaring van Von der Leyen te scharen
en daaraan toe te voegen dat er met de Hongaarse maatregelen vanuit rechtsstatelijk perspectief
niets mis is.

6.3 Artikel 7 VEU procedures tegen Hongarije en Polen en de Poolse ‘muilkorfwet’

Om te stellen dat Hongarije een zorgenkindje van de EU is als het om de eerbiediging van de
rechtsstaat gaat, is inmiddels een understatement. De eerste voorzichtige, maar moeizame stappen
om de artikel 7 VEU-procedure – waarmee een lidstaat uiteindelijk, onder meer, haar stemrechten
in de Europese Raad kan worden ontzegd – zijn gezet.31 Verder zijn verschillende inbreukproce-
dures al succesvol afgerond en loopt er nog een aantal tegen Hongarije.32 Twee inbreukproce-
dures die de Europese Commissie al in 2017 startte moeten nog dit jaar in een eindoordeel van
het Hof van Justitie uitmonden. De eerste procedure richt zich op een wet die ‘civil society
organisations’ verplicht om zich te registreren als een organisatie die buitenlandse steun ontvangt
en de namen van hun donateurs te openbaren op een voor het publiek toegankelijke website.33

De tweede procedure richt zich op een wet waardoor aan buitenlandse universiteiten nieuwe
voorwaarden worden gesteld om onderwijs aan te bieden, zoals dat ze niet alleen in Hongarije
maar ook in het land van oorsprong een campus moeten hebben.34 De conclusies van de advoca-
ten-generaal over deze zaken liggen klaar en liegen er niet om.35 De wetten worden in strijd
bevonden met het recht op vrijheid van kapitaal en de vrije vestiging, en met verschillende
rechten uit het Handvest van de grondrechten van de EU, zoals de vrijheid van vereniging
(artikel 12) en de vrijheid van onderwijs (artikel 14). Interessant is dus dat in deze procedures
vooral aandacht uitgaat naar de eerbiediging van de grondrechten uit het Handvest. Wellicht
zal dit interessante nieuwe jurisprudentie over de interpretatie van de bepalingen uit het
Handvest opleveren. Hoewel de inbreukprocedures niet alle schade zullen kunnen herstellen
in Europa – zo heeft de Central European University van George Soros zich grotendeels verplaatst
naar Oostenrijk – is er dan door die ontwikkeling wellicht toch nog een silver lining te vinden.

Inmiddels gaat het ook bij de ontmanteling van de rechtsstaat in Polen van stapvoets steeds
meer richting een stevig joggingtempo. Alleen al sinds november wees (de Grote Kamer van)
het Hof van Justitie drie belangrijke uitspraken over allerlei aspecten van rechterlijke onafhanke-
lijkheid in Polen,36 en op 29 april jl. startte de Europese Commissie een nieuwe inbreukprocedure
over de op 14 februari aangenomen ‘muilkorfwet’. Onder deze wet kunnen rechters onder andere

31 Resolutie van het Europees Parlement van 20 september 2018, REV 1, 12266/1/18.
32 HvJ EU 6 november 2012, C-286/12 (Commissie/Hongarije); HvJ EU 8 april 2014, C-288/12 (Commissie/Hongarije);

Zie eveneens de nog aanhangige zaken C-808/18 en C-821/19.
33 De aanhangige zaak C-66/18.
34 De aanhangige zaak C-78/18.
35 Conclusie van A-G Kokott van 5 maart 2020, C-66/18, ECLI:EU:C:2020:172; Conclusie van A-G Campos Sánchez-

Bordona van 14 januari 2020, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:1.
36 HvJ EU 19 november 2019, C-585/18 (AK, e.a.); eveneens HvJ EU 26 maart 2020, C-558/18 en C-563/18 (Miasto

Lowicz en Prokurator Generalny) en HvJ EU 8 april 2020, C-791/19 R (Commissie/Polen).
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worden gedisciplineerd voor de prejudiciële vragen die ze aan Luxemburg stellen. Poolse rechters
kunnen (en worden inmiddels) gevraagd zich te verantwoorden voor een nieuw gecreëerde
kamer van het Poolse Hooggerechtshof die enkel bestaat uit ‘rechters’ die door de Poolse ‘raad
van de rechtspraak’ (neo-KRS) zijn benoemd. De neo-KRS, zo leert een brief van 27 mei 2020
van het Europees Netwerk voor Raden van de Rechtspraak,37 staat op het punt uit dat netwerk
te worden geknikkerd. De bodemprocedure in zaak C-791/19 (over de zogenaamde disciplinaire
kamer van het Poolse Hooggerechtshof) zal later dit jaar wel volgen en wellicht zal de Commissie
wederom een kort geding aanspannen als de papieren fase in de recent gestarte zaak tegen de
‘muilkorfwet’ niets oplevert. De richting van de uitspraken is inmiddels goed te voorspellen.
Het blijft echter zeer de vraag of dit enig effect zal sorteren in Warschau, waar regeringspartij
PiS stevig in het zadel zit. Het Hof kan het dus niet alleen. De artikel 7 lid 1 VEU-rechtsstaat-
procedure ten aanzien van Polen in de Raad van Ministers lijkt echter muurvast te zitten, mede
omdat alles er op wijst dat er simpelweg geen benodigde 4/5 meerderheid is om naar de
sanctionerende opties over te gaan. De meest veelbelovende route die de steun in eigen land
voor PiS werkelijk kan raken lijkt voorlopig het koppelen van rechtsstatelijkheidseisen aan het
vrijgeven van Europese fondsen onder het nieuwe meerjarig budget van de EU (rule of law
conditionality). De onderhandelingen daarover lopen nog.

6.4 Uitvoering Europees Aanhoudingsbevel ten aanzien van Polen

Naast de politieke route is er ook de dagelijkse rechterlijke uitvoeringspraktijk bij Europese
arrestatiebevelen (European Arrest Warrant; EAW) die tegen de Poolse situatie aanloopt. Die zou
wel eens een belangrijke extra beweging op gang kunnen brengen om de Poolse rechtsstatelijke
implosie op een gegeven moment toch in volle omvang te agenderen in Brussel. In juli 2018
wees het Hof van Justitie het arrest LM,38 waarin het criteria formuleerde aan de hand waarvan
nationale rechters moeten beoordelen of een verdachte naar een andere lidstaat kan worden
overgedragen onder uitvoering van een Europees Arrestatiebevel. Deze criteria bevatten twee
vragen, en drie stappen, als volgt:

‘1 Is there a real risk, connected with a lack of independence of the courts of the issuing Member State
on account of systemic or generalised deficiencies, of the fundamental right to a fair trial being breached
on the basis of material that is objective, reliable, specific and properly updated?39

2 If so, based on specific and precise indications in the particular circumstances of the case, and if necessary
based on supplementary information requested from and subsequently provided by the issuing judicial
authority, specifically an examination of
(a) the impact of the systemic and generalised deficiencies at the level of the courts with jurisdiction over
the proceedings to which the requested person will be subject, and
(b) the personal situation, nature of the offense, and the factual context forming the basis of the EAW in
the light of specific concerns expressed by the individual concerned and any information provided by him

37 www.encj.eu/node/556.
38 HvJ EU 25 juli 2018, C-216/18 PPU (LM).
39 Ibid, para 61.
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are there substantial grounds for believing that, following the surrender to the issuing Member State, the
requested person will run the risk of her right to a fair trial being breached?40’

In een uitspraak van 17 februari 2020 (drie dagen na de inwerkingtreding van de ‘muilkorfwet’)
weigerde het Oberlandesgericht Karlsruhe41 – dat al eerder heel kritisch was geweest – deze
criteria nog toe te passen, onder verwijzing naar de ‘muilkorfwet’. Het legde een Europees
arrestatiebevel van een Poolse autoriteit naast zich neer en stelde de verdachte in vrijheid. Ook
de internationale rechtshulpkamer van de Rechtbank Amsterdam, die na LM eindeloos met de
criteria had geworsteld bij Poolse EAW-zaken, volgde. Onder verwijzing naar de ‘muilkorfwet’
en de Duitse collega’s schorste het op 24 en 26 maart enkele zaken in afwachting van nadere
informatie van beide partijen.42 Het is nu dus even afwachten of de toenemende spanning tussen
enerzijds de Europeesrechtelijke verplichting tot vrijwel automatische wederzijdse erkenning,
en anderzijds het groeiende praktische bewijs dat het daarvoor noodzakelijke wederzijdse
vertrouwen tussen de lidstaten voor wat betreft Polen simpelweg niet langer gerechtvaardigd
is, wederom tot prejudiciële vragen leidt. De houdbaarheid van LM voor wat betreft Polen lijkt
sterk onder druk gekomen, helemaal nu het Hof van Justitie zelf met zoveel woorden meerdere
malen grote vraagtekens heeft gezet bij de rechterlijke onafhankelijkheid in Polen en de Commis-
sie de ‘muilkorfwet’ het onderwerp van een inbreukprocedure heeft gemaakt. Wederzijds
vertrouwen vis-à-vis Polen is in dit stadium steeds meer onverantwoord.

Een onderbelicht maar zeer relevant aspect bij dit soort zaken is dat zowel nationale rechters
als het Hof van Justitie sterk de neiging hebben om alleen naar Unierecht kijken. Ze laten het
parallel geldende (of, voor de Unierechtelijke fijnslijpers; als onderdeel van Unierecht geldende)
EVRM links liggen. Dat is direct in tegenspraak met de waarschuwende woorden van de Grote
Kamer van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Avotiòð/Letland (2016).43 Die
uitspraak kwam erop neer dat de zogenaamde weerlegbare Bosphorus-aanname (kort gezegd:
prima als Raad van Europa lidstaten in ander verband willen samenwerken, zolang er in dat
andere verband institutionele en materiële waarborgen zijn die een EVRM-beschermingsniveau
handhaven) voor wat betreft de EU ook in geval van wederzijds vertrouwen in principe kan
blijven opgaan. Er was echter een belangrijke ‘maar’. Er werd namelijk aan toegevoegd dat er
geen sprake kan zijn van blinde automatismen en dat er bij alarmerende signalen wel serieus
individueel gecontroleerd zal moeten worden waar men een verdachte naar terugstuurt, om
niet alsnog door het EVRM-ijs te zakken.44

40 Ibid, par. 68 en 74-76.
41 Ausl 301 AR 15/19.
42 Respectievelijk ECLI:NL:RBAMS:2020:1896, 24 maart 2020; ECLI:NL:RBAMS:2020:1931, 24 maart 2020; ECLI:NL:

RBAMS:2020:2008, 26 maart 2020. Voor een meer uitgebreide analyse van deze episode zie, Petra Bárd & John
Morijn, ‘Luxembourg’s Unworkable Test to Protect the Rule of Law in the EU’ en ‘Domestic Courts Pushing for
a Workable Test to Protect the Rule of Law in the EU’, Verfassungsblog (18 en 19 april).

43 EHRM 23 mei 2016, 17502/07 (Avotiòð/Letland).
44 Ibid, par.. 116: ‘the court must satisfy itself that (...) mutual recognition mechanisms do not leave any gap or

particular situation which would render the protection of [ECHR] rights manifestly deficient’. Dit houdt ook in
dat ‘it must verify that the principle of mutual recognition is not applied automatically and mechanically to the
detriment of fundamental rights’. Het Hof concludeerde dat een nationale rechter in een EU-lidstaat prima een
op wederzijds vertrouwen gebaseerd rechtsinstrument kan toepassen ‘where the protection of ECHR rights cannot
be considered manifestly deficient (…) However, if a serious and substantiated complaint is raised before [a
domestic court] to the effect that the protection of an [ECHR] right has been manifestly deficient and that this
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Avotiòð werd destijds door menigeen als een Straatsburgse vredespijp richting Luxemburg
beschreven,45 na het gestrekte been van de Luxemburgse Opinie 2/13 (2014) (over het concept-
EU toetredingsverdrag tot het EVRM), onder andere waar het ging om de volgens Luxemburg
volstrekt verschillende visies op wederzijds vertrouwen in Straatsburg en Luxemburg.46 Echter,
de diplomatiek geformuleerde Avotiòð winstwaarschuwing lijkt enigszins in de post verloren
te zijn geraakt (of wellicht is die als flessenpost nog altijd via de Ill, de Rijn en de Moezel
onderweg naar Luxembourg). Een blik in de Luxemburgse database leert dat Avotiòð in welgeteld
vier conclusies van Advocaten-Generaal is genoemd, voornamelijk in voetnoten. Geen enkele
relevante Luxemburgse uitspraak heeft ernaar verwezen, laat staan dus de huidige standaarduit-
spraak LM zelf. Dat maakt de EVRM-ondergrens van Avotiòð echter niet minder bindend in
de Unierechtelijke sfeer, dus ook voor nationale autoriteiten en rechters. Het moet gewoon
worden toegepast, om ervoor te zorgen dat personen die op basis van een EAW aan Polen
worden overgedragen kunnen profiteren van het soort feitelijke en geïndividualiseerde rechts-
bescherming waar iedere Europeaan op moet kunnen rekenen. Maar als onderhandelaars op
het dossier EU-toetreding tot het EVRM nog argumenten nodig hebben…

situation cannot be remedied by (…) Union law, [it] cannot refrain from examining that complaint on the sole ground that
[it is] applying Union law’.

45 Zie bijv. L.R. Glas & J. Krommendijk, ‘From Opinion 2/13 to Avotiòð: Recent developments in the relationship
between the Luxembourg and Strasbourg Courts’, 17(3) Human Rights Law Review (2017), p. 567-587; P. Gragl,
‘An olive branch from Strasbourg? Interpreting the European Court of Human Rights’ resurrection of Bosphorus
and reaction to Opinion 2/13 in the Avotiòð case’, 13(3) European Constitutional Law Review (2017), p. 551-567.

46 HvJ EU, Opinie 2/13 (2014), par. 192: ‘Member States may be required to presume that fundamental rights have
been observed by other Member States. Only in exceptional circumstances Member States may check whether
another Member State has observed fundamental rights guaranteed by the EU’.
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