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De alsmaar voortdurende vluchtelingenproblematiek, de opkomst van Euro-kritische geluiden
en een aanstaande Brexit vormen een aantal van de vele uitdagingen waar Europese landen
zich voor gesteld zien staan. In toenemende mate komt hierdoor de samenwerking tussen deze
landen onder druk te staan. Daarbij komen nog de spanningen die op internationaal vlak spelen
als gevolg van Trump die aan de macht is gekomen en door ’sterke mannen’ als Poetin en
Erdogan. Op 13 april jongstleden werd door het NJCM een seminar georganiseerd over wat
deze ontwikkelingen voor de bescherming van de mensenrechten in Europa betekenen. Hoewel
mensenrechten in het ‘DNA’ van Europa zitten en terugkomen in organisaties zoals de Raad
van Europa en de EU, lijken de verschillende ontwikkelingen een bedreiging te vormen voor
de samenwerking tussen de landen in de bescherming van de mensenrechten in Europa. Onder
leiding van Doutje Lettinga werd hierover op het seminar verder gepraat met drie experts en
een zaal vol belangstellenden.

Tineke Strik (onderzoeker Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen,
senator GroenLinks en lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa) kwam
als eerste spreker tijdens het seminar aan bod. Zij besprak de blijvende problematiek van de
vluchtelingenstroom en bekeek of de EU nu een positieve of een negatieve bijdrage aan de
bescherming van de rechten van vluchtelingen heeft geleverd. Gelet op de aantallen vluchtelingen
die nog steeds verdrinken op de Middellandse Zee, lidstaten die hun verplichtingen met
betrekking tot de relocatie niet (meer) nakomen en het feit dat de EU deals is gaan sluiten met
derde landen om vluchtelingen terug te nemen, ontstaat in eerste instantie een pessimistisch
beeld over wat de EU op dit vlak betekent en lijkt het alsof er weinig vooruitgang is geboekt
als gevolg van het ontbreken van een goede Europese samenwerking.

Strik stelt dat het toch belangrijk is om te realiseren dat het gezamenlijk asielbeleid van de
Europese lidstaten nog steeds erg jong is. In Tampere in 1999 is er juist afgesproken om voor
een ruimhartige interpretatie van de rechten van vluchtelingen te kiezen. Dit heeft zijn weerslag
gevonden in de Procedurerichtlijn waarin verschillende nieuwe rechten zijn toegekend en de
Kwalificatierichtlijn die ervoor heeft gezorgd dat er een recht op verlening van een asielvergun-
ning ontstond. Verder is nu ook toetsing mogelijk aan het EU-Handvest van de grondrechten
en kan verdergaande bescherming worden geboden. Volgens Strik zijn er toch problemen
ontstaan als gevolg van een aantal interne en externe ontwikkelingen. Zo is het bijvoorbeeld
erg moeilijk gebleken om alle lidstaten, waaronder de Zuidelijke lidstaten, naar hetzelfde, hogere
niveau van bescherming van mensenrechten te krijgen. Ook is van een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid voor de oplossing van de vluchtelingenstroom niets terecht gekomen. Inmiddels
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worden er deals gesloten met derde landen, zoals Turkije, en is de Europese Commissie een
voorstel aan het voorbereiden voor een Verordening met een lijst van veilige landen waarin
een lage beschermingsstandaard wordt gehanteerd.

Voor de vluchtelingen betekenen deze ontwikkelingen een verslechtering van hun positie.
Sancties worden bij de asielzoekers gelegd en niet bij de lidstaten. De Europese Commissie
verliest hierdoor zijn rol als waakhond voor de bescherming van mensenrechten. Volgens Strik
zouden er juist investeringen moeten worden gedaan in de arbeidsmarkt en in het onderwijs
van de landen waar de asielzoekers vandaan komen. Ook zou er alsnog over moeten worden
gegaan tot een herverdeling van de asielzoekers tussen de lidstaten, de Europese Commissie
zou inbreukprocedures kunnen starten en er zou zelfs een Europese Immigratie & Naturalisatie
Dienst (IND) kunnen worden opgestart om te proberen de problemen in Europa beter op te
lossen.

Wouter Veraart (hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie en hoofd
van de afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam) wierp
als tweede spreker een blik op de uitdagingen waar vooral de rechtsstaten in Europa in deze
tijden van populisme voor staan. Een grote bedreiging voor de rechtsstaat is dat aan het non-
discriminatiebeginsel wordt getornd door populistische figuren zoals Geert Wilders en Victor
Orbán, aldus Veraart. Zelfs Theresa May doet mee aan het populistische sentiment. De rechtsstaat
is tegelijkertijd een ambivalent en ook kwetsbaar begrip. De democratie reikt zelf de rechtsmidde-
len aan personen aan die haar willen vernietigen. In Duitsland is er juist voor gekozen om een
aantal mechanismes in te bouwen, zoals een sterk Bundesverfassungsgericht (constitutioneel hof)
en door te bepalen dat sommige waarden in de grondwet, zoals de menselijke waardigheid,
onveranderbaar zijn. Nederland zou volgens Veraart een voorbeeld moeten nemen aan Duitsland.
Zo heeft Nederland nog steeds geen constitutioneel hof.

Verder besprak Veraart dat de benoemingsprocedure van de raadsheren van de Hoge Raad
sterk is gepolitiseerd en de rechterlijke macht in Nederland wordt verstikt vanwege het krappe
budget dat zij door het Ministerie van Veiligheid en Justitie krijgt toebedeeld. Doordat wij het
nog niet allemaal op orde hebben, wordt het in Europees verband ook lastig om andere lidstaten
aan te spreken op hun tekortkomingen. Dat heeft Frans Timmermans bijvoorbeeld gemerkt toen
hij tegengas kreeg van Polen naar aanleiding van zijn aanbevelingen. Deze aanbevelingen moeten
ervoor zorgen dat Polen aan de Europese eisen voor een rechtsstaat voldoet. Zelf kan de EU
op grond van artikel 7 van het EU Verdrag ook actie ondernemen tegen zijn lidstaten, maar
deze mogelijkheid heeft zich tot nu toe nog niet echt bewezen.

Volgens Veraart kan meer worden verwacht uit de hoek van de Venice Commission en de
Verenigde Naties waar het op de bescherming van de rechtsstaat aankomt. Afgezien daarvan
is het beter om minder naar de instituties en juist dichterbij huis te kijken. Het is van belang
dat er op microniveau kan worden gepraat over wat de rechtsstaat betekent. Daarbij kan, onder
meer, een investering in mensenrechteneducatie helpen. Het is volgens Veraart van belang om
op die manier de democratie weer hard te maken waardoor populisten niet meer in de kaart
worden gespeeld.

Dennis de Jong (fractievoorzitter Socialistische Partij (SP) in het Europees Parlement) kwam
als derde en laatste spreker aan bod en ging in op het probleem van de democratische legitimatie
van de EU. Volgens hem is het in een democratie van groot belang dat mensen zich met elkaar
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verbonden voelen en het gevoel krijgen dat ze wat te vertellen hebben. De collectieve behartiging
van belangen blijkt nu juist het probleem te zijn. Dit speelt niet alleen op EU-niveau, maar ook
op lokaal niveau. Verenigingen hebben bijvoorbeeld te kampen met teruglopende ledenbestanden
en mensen hebben steeds minder het idee dat er naar hen geluisterd wordt op centraal niveau.
Mensen voelen zich machteloos in het aanpakken van de verschillende problemen die er spelen,
aldus Veraart. In Nederland blijkt het bijvoorbeeld voor werknemers lastig te zijn om een vuist
te maken tegen grote concerns zoals Jumbo. Ook is het voor ZZP-ers lastig om hun belangen
behartigd te zien en kampen zij onder meer met problemen bij het afsluiten van verzekeringen.
Daarbij komen nog de problemen die over de grens spelen, zoals de klimaatverandering en
hongersnoden, die ons raken, maar waaraan we weinig lijken te kunnen doen. Volgens De Jong
is het van belang dat burgers wel het gevoel krijgen dat ze hier wat over te zeggen hebben.

Eén van de grote problemen die er speelt in de democratische legitimatie van de EU, is dat
de besluitvorming nog steeds vaak achter gesloten deuren plaatsvindt. Ook is de communicatie
over Europese besluitvorming slecht. Vaak duurt het gewoonweg te lang voordat wetgeving
wordt aangenomen en tegen die tijd is de media zijn interesse allang verloren om de burgers
daar nog over te willen informeren. Op EU-niveau is het verder heel lastig gebleken voor NGO’s
om te kunnen lobbyen, terwijl bedrijven veel machtiger zijn in dit proces. Een ander probleem
ligt volgens De Jong in de grote culturele en historische verschillen tussen sommige lidstaten.
Hierdoor ontstaan spanningen. Het zou niet meer zo moeten zijn dat bepaalde lidstaten kunnen
worden overruled door de andere lidstaten en dat daardoor mensen niet meer gehoord worden
op Europees niveau. Om dat te voorkomen zouden de lidstaten er in de toekomst wellicht voor
moeten kunnen kiezen niet langer aan bepaalde besluitvorming mee te doen. Verder lijkt het
volgens De Jong van belang dat de mensenrechten in de Europese context weer centraal worden
gesteld en er meer aandacht wordt besteed aan de (afdwingbaarheid) van sociale grondrechten.

Duidelijk is dat er verschillende zorgen leven over de rol die de Europese samenwerking
speelt in de bescherming van mensenrechten. Ook uit de zaal kwamen verschillende vragen
aan de sprekers en werd er gezocht naar oplossingen voor onder meer de democratische
problemen die zijn geconstateerd. Suggesties zoals het instellen van meer referenda, de mogelijk-
heid van een gekozen EU-president en het opzetten van een burgerplatform om aan de besluit-
vorming deel te nemen, werden genoemd maar werden niet gelijk als de juiste weg voorwaarts
gezien.

Het seminar werd georganiseerd door de werkgroepen Europees recht en Vreemdelingenrecht
van het NJCM. Zij danken Doutje Lettinga voor het in goede banen leiden van de discussie en
de sprekers voor hun inspirerende bijdragen. Tot slot veel dank aan de deelnemers voor hun
aandacht en bijdrage aan de discussie.
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