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TIJD VOOR EXTERNE CONTROLE OP 
DE MENSENRECHTEN BINNEN DE 
EUROPESE UNIE?
De (niet-)toetreding van de EU tot het EVRM

Ramses A. Wessel & Adam Łazowski*

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het ontwerpverdrag over 
toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden afgewezen. Het Hof van Justitie ziet nog veel problemen 
met betrekking tot een externe controle op het EU-beleid. De vraag is echter of de 
Unie deze controle langzamerhand niet zou moeten aandurven.

1 Inleiding
Het is rondom één dossier al meer dan een half jaar 
stil in de Europese Commissie. Er wordt gebroed op 
een manier om tegemoet te komen aan de eisen die 
het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: 
Hof) in Luxemburg heeft gesteld aan de internatio-
nale overeenkomst die de toetreding van de EU 
tot het Europees verdrag voor de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) moest 
regelen. Op 18 december 2014 besloot het Hof 
voor de tweede keer negatief te adviseren over deze 
toetreding.1 Deze uitkomst kwam voor velen als een 
verrassing.2 Tegelijkertijd staat het Hof bekend als 
beschermer van de autonome Europese rechtsorde 
(en van zijn eigen rechtsmacht).3 Waar het de eerste 
keer misging vanwege een ontbrekende bevoegdheid 
aan de kant van de Unie,4 was de algemene ver-
wachting dat het probleem zou zijn opgelost door de 
invoering van artikel 6(2) in het Verdrag betreffende 
de Europese Unie (VEU) waarin zelfs een verplichting 
tot toetreding is opgenomen, en door Protocol 8 dat 
enkele voorwaarden noemt voor de toetreding. Met 
andere woorden, de lidstaten hadden als Herren der 
Verträge in het Verdrag van Lissabon een duidelijke 
keuze gemaakt: de tijd is rijp voor toetreding van 
de EU tot het EVRM. De reden was dat met het 
verhuizen van bevoegdheden van lidstaten naar de 
Unie de bescherming van mensenrechten niet in een 
vacuüm terecht zou moeten komen. Hoewel voor de 
uiteindelijke toetreding natuurlijk nog wel de instem-
ming van de andere partijen bij het EVRM nodig was, 
was nauwelijks rekening gehouden met een interne 
juridisch-institutionele blokkade. De vraag is zelfs 
of – met de kennis van nu – het voorleggen van het 

concept-toetredingsverdrag aan het Hof (met, laten 
we eerlijk zijn, ook een eigen belang) nog steeds als 
een verstandig besluit wordt gezien.

Er wordt gebroed op een manier 
om tegemoet te komen aan de 
eisen die het Hof heeft gesteld aan 
de internationale overeenkomst 
die de toetreding van de EU 
tot het EVRM moest regelen

2 Voorwaarden tot toetreding
Zowel het Verdrag zelf als een speciaal Protocol 
bepalen aan welke voorwaarden de toetreding tot het 
EVRM zou moeten voldoen. Artikel 6(2) VEU stelt 
dat de toetreding de bevoegdheden van de Unie, 
zoals bepaald in de Verdragen, niet wijzigt. Dit is geen 
verrassing wanneer we in gedachten houden welke 
rol het beginsel van de geattribueerde bevoegdheden 
speelt binnen de EU-rechtsorde. Artikel 1 van Proto-
col 8 verduidelijkt verder dat het toetredingsverdrag 
zal voorzien ‘in de instandhouding van de specifieke 
kenmerken van de Unie en het recht van de Unie’. Het 
zou dan moeten gaan om een manier die de be-
voegdheidsverdeling tussen en de daaraan gekoppel-
de aansprakelijkheid van de EU en de lidstaten regelt. 
Artikel 2 van het Protocol onderstreept nogmaals dat 
de toetreding geen effect zal hebben op de bevoegd-
heden van de Unie en haar instellingen. Inderdaad, dit 
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lazen we ook al in artikel 6(2) VEU, hetgeen de ob-
sessie van de/bepaalde lidstaten op dit punt slechts 
onderstreept. Verder maakt deze bepaling duidelijk 
dat toetreding tot het EVRM moet waarborgen 

‘dat de situatie van de lidstaten ten aanzien van het Europees 
Verdrag, en met name ten aanzien van de bijbehorende protocollen, 
de door de lidstaten overeenkomstig artikel 15 van het Europees 
Verdrag genomen afwijkende maatregelen en de door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 57 van dat verdrag gemaakte voorbehouden 
geheel onverlet blijft.’ 

Kortom, lidstaten zouden onder dezelfde voorwaar-
den gebonden moet blijven als in de periode vooraf-
gaand aan de toetreding van de Unie.

Artikel 3 van het Protocol beoogt de onaantast-
baarheid van artikel 344 van het Verdrag betreffende 
de Werking van de Europese Unie (VWEU) zeker te 
stellen. Dit artikel staat niet toe dat andere internatio-
nale rechters uitspraken doen over de gelding en de 
interpretatie van EU-recht (zie ook hieronder). Tot slot 
vinden we in Verklaring Nr. 2 bij het EU-Verdrag nog 
een verwijzing naar het standpunt dat met toetreding 
tot het EVRM ‘de specifieke kenmerken van de 
rechtsorde van de Unie in stand moeten worden ge-
houden’ en er wordt gewezen op de noodzaak om de 
dialoog tussen het Hof van Justitie van de Europese 
Unie en het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) verder te versterken.

Met al deze voorwaarden in gedachten begon de 
EU al snel na de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon met de voorbereiding voor de toe-
treding tot het EVRM. De onderhandelingen werden 
afgesloten op 5 april 2013. Vervolgens vroeg de 
Europese Commissie op basis van artikel 218(11) 
VWEU op 4 juli 2013 het Hof om een Advies inzake 
de verenigbaarheid van het concept-toetredingsver-
drag met de EU-Verdragen;5 ongetwijfeld in de ver-
onderstelling dat het toetredingsverdrag in voldoende 
mate rekening had gehouden met alle voorwaarden 
die de lidstaten vooraf hadden opgesteld.

De Europese Commissie vroeg 
op basis van artikel 218(11) 
VWEU op 4 juli 2013 het 
Hof om een Advies inzake 
de verenigbaarheid van het 
concept-toetredingsverdrag 
met de EU-Verdragen

3 Bezwaren van het Hof
Het idee van de Europese Unie als autonome rechts-
orde kennen we al sinds Van Gend & Loos uit 1963. 
In de ontwikkeling van dit concept heeft het zowel 
betrekking op de relatie tot de internationale rechts-
orde als op het idee van een ‘nieuwe rechtsorde’ 
waarin de beginselen van voorrang en rechtstreekse 
werking in de eigen lidstaten een belangrijke rol 
spelen. In Advies 2/13 herhaalt het Hof niet alleen 
deze uitgangspunten, maar wijst het – voor de 
eerste keer – ook op iets wat we al wisten, maar wat 
nog niet door het Hof was bevestigd: de Europese 

Unie is geen staat.6 En, de karakteristieken van de 
EU-rechtsorde hebben consequenties voor de wijze 
waarop en de voorwaarden waaronder de EU tot het 
EVRM kan toetreden.7 De door het Hof genoemde 
uitgangspunten vormen vervolgens de basis voor de 
verdere redeneringen, en het is duidelijk waarom het 
Hof wederom zoveel nadruk legt op de autonome 
EU-rechtsorde: de rechters realiseren zich dat er 
wellicht wat kritiek zal komen op hun advies en ne-
men de tijd om aan te geven dat er hier niets nieuws 
speelt. Zowel de autonomie als de rol van het Hof 
om deze te bewaken vormen aloude uitgangspunten. 
En, ‘[v]oorts vormen de grondrechten die erkend zijn 
door het Handvest […] een wezenskenmerk van deze 
juridische constructie’.8 En over de interpretatie van 
dat EU-grondrechtenhandvest gaat het Hof zelf.

Het Hof heeft vaak naar artikel 
344 VWEU verwezen om zijn 
eigen exclusieve rechtsmacht 
te onderstrepen. In dit geval 
lijkt er vooral angst te bestaan 
voor een interpretatie door het 
EHRM van het EU-Handvest

a Artikel 344 VWEU
Artikel 344 VWEU behelst een verbod voor lidstaten 
om hun geschillen over de interpretatie en toepas-
sing van de EU-verdragen onderwerp te maken van 
andere geschillenbeslechtingsprocedures dan die 
waarin de Verdragen voorzien. Het Hof heeft vaak 
naar deze bepaling verwezen om zijn eigen exclu-
sieve rechtsmacht te onderstrepen.9 In dit geval lijkt 
er vooral angst te bestaan voor een interpretatie door 
het EHRM van het EU-Handvest, zeker wanneer het 
gaat om bepalingen die hetzelfde of vergelijkbaar zijn 
met EVRM-bepalingen.10

Hoewel de nadruk op artikel 344 begrijpelijk is 
vanuit het oogpunt van het Hof zelf, blijft het idee 
van de exclusieve jurisdictie moeilijk te rijmen met de 
essentie van het Straatsburgse systeem, dat immers 
juist bedoeld is om rechtsmacht van een externe 
rechter mogelijk te maken. De twee hoven hebben 
hier gedurende het toetredingsproces vaak met 
elkaar over gesproken en leken het eens te zijn.11 
Het is daarom des te opmerkelijker dat dit punt aan 
het eind door het Luxemburgse Hof zo hoog werd 
opgespeeld. Het kon immers niet als een verrassing 
komen dat het accepteren van een externe controle 
op de handhaving van de EVRM-bepalingen een 
logische consequentie zou zijn van de toetreding. 
Toegegeven, het Hof maakt zich vooral zorgen over 
externe bemoeienis met het EU-recht, maar ook 
daarover ging de discussie tijdens de onderhandelin-
gen en er zijn ook oplossingen voor aangedragen.

b Het co-respondentmechanisme
Het Hof legt de nadruk op het feit dat de EU geen 
staat is en dat rekening moet worden gehouden met 
de speciale aard van de EU. Er kan echter moeilijk 
worden volgehouden dat het feit dat we te maken 
hebben met een organisatie met een complexe 
bevoegdheidsverdeling de afgelopen jaren geen punt 
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van discussie is geweest. Dit was juist één van de 
grote punten in het toetredingsdebat (zie kader). Het 
heeft in de onderhandelingen ook geleid tot de invoe-
ring van het zogenoemde ‘co-respondentmechanis-
me’ om zeker te stellen dat claims van derde staten 
en individuele klagers op de juiste manier aan de EU 
en/of haar lidstaten zouden worden geadresseerd.12 
Het mechanisme, dat is uitgewerkt in artikel 3 van het 
ontwerp toetredingsverdrag, voorziet in de volgende 
mogelijkheid:

‘The European Union or a member State of the European Union may 
become a co-respondent to proceedings by decision of the Court 
in the circumstances set out in the Agreement on the Accession of 
the European Union to the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms. A co-respondent is a party to the 
case. The admissibility of an application shall be assessed without 
regard to the participation of a co-respondent in the proceedings.’

Deze regeling beoogt tegemoet te komen aan de 
ingewikkelde bevoegdheidsverdeling tussen de EU 
en haar lidstaten. Tegelijkertijd zou het echter het 
EHRM impliciet in staat kunnen stellen zich met 
deze bevoegdheidsverdeling te bemoeien. Het zou 
daartoe wellicht over moeten gaan tot een interpreta-
tie van EU-recht en het is precies dat punt waarover 
het Hof zich zorgen maakt. Zoals we al zagen geeft 
artikel 344 VWEU het Hof de bevoegdheid om de 
autonomie van het EU-rechtssysteem te bewaken en 
zoals we ook al zagen hadden de lidstaten dit ook 
nog eens vastgelegd in Protocol 8.

Er kan moeilijk worden 
volgehouden dat het feit dat 
we te maken hebben met een 
organisatie met een complexe 
bevoegdheidsverdeling de 
afgelopen jaren geen punt van 
discussie is geweest. Dit was 
juist één van de grote punten 
in het toetredingsdebat

c De procedure van voorafgaande beoordeling door 
het Hof
Deze procedure was – net als het co-respondent-
mechanisme – bedacht om tegemoet te komen aan 
het probleem dat het Hof op onderdelen buiten spel 

zou komen te staan. Het voorziet in de mogelijkheid 
het Hof vooraf te betrekken in een bij het EHRM 
aanhangig gemaakte zaak waarin het Unierecht aan 
de orde is.13 In de procedure ziet het Hof echter ook 
weer een mogelijkheid dat het EHRM EU-recht-
spraak gaat uitleggen. Dit zou, wederom, een aan-
tasting van de autonomie betekenen. Hetzelfde geldt 
voor het Hof geconstateerde feit dat er ruimte lijkt te 
blijven voor het EHRM om uitspraken te doen over 
uitlegging van secundair Unierecht bij het onderzoek 
naar de verenigbaarheid van dat recht met het EVRM.

In de procedure van voorafgaande 
beoordeling ziet het Hof echter 
ook weer een mogelijkheid dat 
het EHRM EU-rechtspraak 
gaat uitleggen. Dit zou, 
wederom, een aantasting van 
de autonomie betekenen

d Het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid
Een laatste kernbezwaar van het Hof betreft de rol 
die het EHRM zou krijgen op het terrein van het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
(GBVB). Hoewel er goede argumenten zijn om aan 
te nemen dat de eigen rol van het Hof sinds het 
Verdrag van Lissabon is uitgebreid,14 is evident dat 
de bevoegdheden van dit Hof ten aanzien van het 
GBVB nog steeds beperkt zijn. Het Hof constateert 
echter dat:

‘Door de toetreding zoals deze is vastgelegd in de voorgenomen 
overeenkomst, […] het EHRM echter bevoegd [zou] zijn om uit-
spraak te doen over de vraag of bepaalde handelingen, maatregelen 
of nalatigheden in het kader van het GBVB, waaronder met name 
die waarvan het Hof de wettigheid niet aan de grondrechten kan 
toetsen, verenigbaar zijn met het EVRM.’15 

In wezen komt de redenering van 
het Hof op het volgende neer: 
nu ik die bevoegdheid niet heb, 
behoort een ander internationaal 
hof deze ook niet te hebben
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Ook dit is voor het Hof niet acceptabel. Hoewel men 
zou kunnen stellen dat met een bevoegdheid voor 
het EHRM een gat in de EU-rechtsbescherming zou 
worden gedicht, ziet het Hof dit anders. In wezen 
komt zijn redenering op het volgende neer: nu ik die 
bevoegdheid niet heb, behoort een ander internatio-
naal hof deze ook niet te hebben.

Het meest opvallende is dat 
de argumenten van het Hof zo 
fundamenteel van aard zijn dat 
men zich afvraagt waarom het 
Hof hier nu pas mee komt

4 Hoe nu verder?
Advies 2/13 van het Hof is zonder twijfel één van 
diens belangrijkste uitspraken en zal veelvuldig wor-
den aangehaald, niet alleen in verdere jurisprudentie 
van het Hof zelf, maar ook in het academische debat. 
Dat laatste is de afgelopen maanden al duidelijk 
geworden, nu velen hun mening over het Advies 
hebben gegeven.16 Het meest opvallende is wel dat 
de argumenten van het Hof zo fundamenteel van aard 
zijn dat men zich afvraagt waarom het Hof hier nu 
pas mee komt.17 Het is bekend dat vertegenwoordi-
gers van het Hof aanwezig waren bij onderdelen van 
de onderhandelingen en de Presidenten van beide 
hoven hebben af en toe ook gemeenschappelijk van 
zich laten horen.18 Het feit dat de Commissie het 
ontwerpverdrag aan het Hof voor durfde te leggen 
impliceert dat aan EU-zijde het gevoel bestond dat 
met alle punten (die tijdens het onderhandelings-
proces allemaal waren gepasseerd) voldoende 
rekening was gehouden.

In plaats van het uitsluiten van alle 
risico’s dat het EHRM zich zou 
bemoeien met de interpretatie 
van EU-recht, had het Hof 
vertrouwen kunnen uitspreken 
in het Straatsburgse systeem

Toch had het Hof volgens ons een keus. In plaats van 
het uitsluiten van alle risico’s dat het EHRM zich zou 
bemoeien met de interpretatie van EU-recht, had het 
Hof vertrouwen kunnen uitspreken in het Straats-
burgse systeem, waarvan de rechtsregels al geregeld 
van invloed zijn geweest op de interpretatie van het 
EU-recht. Sterker nog, door een wat onderdanigere 
rol te accepteren had de Unie de kans gehad het 
statement te maken dat ze zo vaak tegenover haar 
eigen lidstaten maakt: wees bereid om een inter-
pretatie van je eigen rechtsregels te accepteren in 
het licht van fundamentele beginselen.19 De Unie is 
volwassen genoeg geworden om open te staan voor 
een externe controle van haar eigen mensenrechten-
beleid (wederom iets dat zij zo vaak stelt tegenover 
derde staten).

De belangrijkste vraag is of 
aanpassing van het regime 
mogelijk is zonder de essentie 
van de toetreding tot het 
EVRM geweld aan te doen: 
het accepteren van externe 
controle op het eigen handelen

Dat een oplossing moeilijk te vinden is, blijkt al uit 
de radiostilte rondom dit proces. Aanpassing van de 
eigen verdragen of protocollen is ingrijpend en mis-
schien is dit daarvoor politiek gezien ook niet het bes-
te moment. De vraag is dus of aanvullende interpreta-
tieve verklaringen het Hof zouden kunnen overtuigen 
of dat een heropening van de onderhandelingen met 
de EVRM-partners de enige mogelijkheid is. Dat 
laatste is overigens net zo moeilijk gelet op het feit 
dat de onderhandelingspartners al het gevoel hebben 
zeer veel rekening te hebben gehouden met de bij-
zondere aard van de EU. Toch lijken de fundamentele 
bezwaren van het Hof alleen intern niet eenvoudig op 
te lossen en lijkt op dit moment de instemming van de 
onderhandelingspartners met enkele aanpassingen 
in het ontwerpverdrag nood zakelijk. De belangrijkste 
vraag is echter of aanpassing van het regime mogelijk 
is zonder de essentie van de toetreding tot het EVRM 
geweld aan te doen: het accepteren van externe 
controle op het eigen handelen.

17 In een persoonlijk gesprek 
met één van de auteurs van 
dit artikel liet een advocaat-
generaal van het Hof van 
Justitie zich ontvallen dat de 
stemming in het Hof aan het 
eind inderdaad spannend 
was, maar dat enkele rechters 
inderdaad grote gevaren za-
gen in een rol van het EHRM 
waarin ook rechters zitten 
die het EU-gedachtengoed 
misschien een minder warm 
hart toedragen. Daarnaast is 
de samenstelling van het Hof 
van Justitie sinds het begin 
van de onderhandelingen 
gewijzigd.

18 ‘On 7 January 2010, the 
Permanent Representatives 
Committee, approved the 
participation, as an observer, 
of a delegate from the Court 
of Justice of the European 
Union in the meetings 
of the Working Party on 
Fundamental Rights, Citizens 
Rights and Free Movement 
of Persons, throughout the 
duration of the discussions 
on the draft recommendation 
for the opening of the nego-
tiations for the accession of 
the European Union to the 
European Convention on 
Human Rights, on the basis 
of document 17807/09 JAI 
948 INST 255.’ Zie Besselink 
2013. 

19 Zie ook Peers 2015: ‘the 
Court is seeking to protect 
the basic elements of EU law 
by disregarding the funda-
mental values upon which the 
Union was founded’.


