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Duitshof geeft
groen licht voor
coronaherstelplan
HetDuitse constitutioneel hof
heeft gisteren zijnblokkade van
de ratificatie vanhetEuropese
coronaherstelpakket opgeheven.
Daarmeeheeft het plan,waar-
meedeEUsubsidies en leningen
van ruim€800mrdaan lidstaten
verschaft, eenbelangrijkehorde
genomen.DeEuropeseCom-
missie kannudit geld voorhet
coronaherstelpakket opdeka-
pitaalmarkt aantrekken, omdat
vervolgensdoor te sluizennaar
de lidstaten.

a PAGINA 8

pagina 3, 22-04-2021
© Het Financieele Dagblad



E U R O PA

‘Karlsruhe’ heftblokkade
coronaherstelpakket op
DaanBallegeer enHanDirkHekking
Amsterdam

HetDuitse constitutioneelhofheeft gis-
terenzijnblokkade vande ratificatie van
hetEuropesecoronaherstelpakketopge-
heven.Daarmeeheefthetplan,waarmee
deEuropeseUnie subsidies en lenin-
genvan ruim€800mrdaan lidstatenver-
schaft, eenbelangrijkehordegenomen.

DeEU-lidstatenbereikteninjuli2020een
akkoord over een coronaherstelpakket
van €750mrd, een somdie volgens hui-
dige prijzen nu zo’n €807mrd bedraagt.
Eindmaart oordeelde hetBundesverfas
sungsgericht inKarlsruhedatdeDuitsepre-
sident Frank-Walter Steinmeier nog niet
zijn handtekening kon zetten onder het
zogeheteneigenmiddelenbesluit.Metdat
besluit kan de Europese Commissie geld
voor het coronaherstelpakket opde kapi-
taalmarkt aantrekken, omdat vervolgens
door te sluizennaarde lidstaten.

Het constitutioneel hof komtmet zijn
oordeel in een kort geding, dat begon na
eenklacht vandeeurokritischeburgeror-
ganisatieBündnisBürgerwille.DeBonds-
dag enBondsraad stemden inmaartmet
heteigenmiddelenbesluit in.MaarBünd-
nis Bürgerwille claimt dat het coronaher-
stelpakket in strijd is met het Europees
Verdrag en dat Duitsland het risico loopt
enorme bedragen temoeten betalen als
andereEU-lidstatenwanbetalen.Deorga-
nisatievroeghethof inKarlsruhedaarom
omopschorting van de ratificatie tot het
eeneindoordeeloverhetEU-pakketheeft
geformuleerd.
Het Bundesverfassungsgericht houdt

inzijnoordeeleenslagomdearmoverde
wettigheidvanhetherstelpakket.Eeneer-
ste, voorlopige weging geeft volgens het
constitutioneel hof aan dat het niet erg
waarschijnlijk is dat het eigenmiddelen-

Het constitutioneel
hof houdt een slag
om de arm over
de wettigheid van
het pakket

besluit de begrotingsbevoegdheden van
deBondsdag schendt.
‘Karlsruhe’ onderstreept dat een defi-

nitief oordeel indekwestiemogelijk lang
op zich zal latenwachten. Een lange op-
schortingvanderatificatiezouvolgenshet
hof ‘onomkeerbarenadelen’metzichmee
kunnen brengen, en het doel van het Eu-
ropese herstelpakket—de economische
schade van de coronacrisis opvangen—
kunnenondermijnen.

Hetgaatomeenvoorlopigeanalyse,be-
nadrukthethof.FabianAmtenbrink,hoog-
leraarEuropeesrechtaandeErasmusUni-
versiteit Rotterdam, stelt dat het besluit
‘nietnoodzakelijkeenindicatie isvanwat
het hof in de hoofdprocedure besluit. De
rechters noemen de klacht dat sprake is
van een inbreuk op de Duitse grondwet
weliswaar niet zeer aannemelijk, maar
concluderen tegelijkertijd dat de klacht
niet“kennelijkongegrond”is.’Hethof ‘zal
de consequenties van het herstelpakket
voordegrondwettelijkbeschermdebegro-
tingsrechtenvanhetDuitseparlementnog
eensgoedonderdeloepnemen’,verwacht
Amtenbrink.

‘PresidentSteinmeiermagzijnhandte-
kening zetten, want het hof acht het niet
waarschijnlijk dat het inhet voordeel van
de klagers zal beslissen’, reageert René
Smits,emeritushoogleraarEuropeesrecht
aandeUniversiteit vanAmsterdamophet
oordeel.

Toch smaakt de afdronk voor hembit-
ter. ‘De Duitse rechters geven een dui-
delijk schot voor de boeg. Het huidige

fonds is een tijdelijke toegift, die gebon-
den is aan de pandemie. Een permanent
Europees vehikel om eigenmiddelen te
genererenkan voorhenniet door debeu-
gel,omdatheteen‘wezenlijke’ inbreukzou
betekenenopdebegrotingscontroledoor
deBondsdag,endaarmeeopdegrondwet-
telijke identiteit vanDuitsland.’
Maar mag een tijdelijke inbreuk dan

wel? Smits: ‘Volgens hun summiere in-
schatting ziende rechtershetDuitse aan-
deel in het coronaherstelfonds, ook bij
onwaarschijnlijke insolventie vanandere
lidstaten, niet zodanig groot worden dat
er sprake is van zo’n inbreuk. Duitsland
is alleen verantwoordelijk voor zijn eigen
aandeel.’

Steldatdeklagersoverdrie jaar vanhet
constitutioneel hof te horen krijgen dat
ze toch gelijk hebben, wat betekent dat
dan? ‘De Duitse regering, de Bondsdag
en de Bondsraadmoeten dan alles doen
“omdegrondwettelijkeordeteherstellen”,
maarhet isonduidelijkwatdat indeprak-
tijk betekent’, zegt Smits.

Hethof schept een situatie diehet over
enkele jarenmoeilijk kan terugdraaien,
zegt Amtenbrink. ‘Hoe praktisch en poli-
tiek haalbaar is het voorstel van het Bun-
desverfassungsgericht datDuitslanddan
terugbetalingvandeEUzoumoeteneisen?
Dat zie ikniet zondermeer gebeuren.’
Opvallend genoeg verwijst het consti-

tutioneel hofnaar eenwaarschuwing van
deDuitseregeringoverdegevolgendieop-
schortingvoorDuitslandzouhebben.Die
heeftgestelddat ‘uitstelvandeinwerking-
tredingvanhetbesluitdebuitenlandseen
Europese relatiesonderbehoorlijkedruk
zouzetten’, vathetgerechtsamen.Hethof
moetdiewaarschuwingrespecteren,staat
inhet vonnis.

Zeventien EU-lidstaten hebben het ei-
genmiddelenbesluit inmiddels geratifi-
ceerd. Nederland heeft dat nog niet ge-
daan.

De Europese Commissie kan nu geld voor het herstelpakket op de kapitaalmarkt aantrekken. FOTO:ANP
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