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*  Open Universiteit. Dit artikel 
berust grotendeels op onderzoek 
in het Historisch Archief van de 
Europese Unie (HAEU) in 
Fiesole. 
1  Aukes 1984; Woodhouse 1985; 
European Commission of 
Human Rights, ‘The Greek 
Case: Report of the Commission: 
Application No. 
3321/67Denmark v. Greece, 
Application No. 3322/67Norway 
v. Greece, Application No. 
3323/67Sweden v. Greece, 
Application No. 
3344/67Netherlands v. Greece’ 
(Strasbourg: The Commission, 
1970). 
2  Met Europese Gemeenschap 
wordt gedoeld op de Europese 
Economische Gemeenschap 
(E.E.G), de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en 
Staal (E.G.K.S) en Euratom. Bij 
de behandeling van bepalingen 
wordt steeds het E.E.G.Verdrag 
bedoeld, tenzij anders vermeld.
3  PbE.E.G., 1962. Hoewel de 
tekst van artikel 238 stelt dat een 
associatieverdrag gesloten wordt 
door de Raad krachtens een na 
raadpleging van de Vergadering 
met eenparigheid van stemmen 
genomen besluit, waren ook de 
afzonderlijke lidstaten verdrags
partijen bij het Verdrag van 
Athene. De Gemeenschap was 
namelijk niet bevoegd om alle 
bepalingen volledig uit te voeren. 
Het Verdrag van Athene was 
daarmee een zogenaamd 
gemengd verdrag. Voor het 

1. Inleiding

Op 21 april 1967 pleegde een groep officieren, voornamelijk kolonels, een 

snelle staatsgreep in Griekenland. De verkiezingen van 28 mei, die vol

gens de peilingen met ruime meerderheid zouden worden gewonnen 

door de centrumlinkse partij van Georgios Papandreou, werden geannu

leerd. De staat van beleg werd afgekondigd. Een groot aantal politici werd 

aangehouden. De grondwet en burger en politieke rechten werden opge

schort. Alle politieke organisaties werden ontbonden. Talloze dagbladen 

mochten niet meer verschijnen. Openbare en particuliere bijeenkomsten 

werden verboden. Duizenden burgers werden zonder vorm van proces in 

langdurig voorarrest gezet, anderen werden wegens hun politieke opvat

tingen veroordeeld door militaire rechtbanken. Op de eilanden Leros en 

Yaros werden interneringskampen ingericht voor politieke gevangenen.1 

Het nieuws van de militaire coup kwam hard aan bij de Europese 

Gemeenschap (voortaan: de Gemeenschap).2 Zes jaar eerder, op 9 juli 

1961, had Griekenland een associatieverdrag gesloten met de 

Gemeenschap en met haar lidstaten.3 Dit verdrag voorzag onder meer in 

een douaneunie maar had ook een politieke betekenis: de preambule en 

artikel 72 van het Verdrag van Athene gaven aan dat het verdrag tot doel 

had Griekenland voor te bereiden op volledig lidmaatschap. Kon zo’n ‘ver

drag tot latere toetreding’ wel worden voortgezet met een land dat geen 

democratie meer was maar een rechtse dictatuur? 4 De vraag was des te 

gevoeliger, omdat de Gemeenschap negatief had gereageerd op de verzoe

ken van Spanje en Portugal, beide in 1962, om ook zo’n ‘association à la 

Communauté, susceptible d’arriver…à une intégration complète’. 5 De 

Gemeenschap, luidde toen de boodschap, was een organisatie voor demo

cratieën en bood geen onderdak aan de rechtse dictaturen van Franco en 

Salazar.6 De Griekse kwestie was dus het spiegelbeeld van de Spaans

Portugese kwestie. Zou de Gemeenschap een consequente lijn volgen? ‘La 
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arti-
kelen

février 1962, Historisch Archief 

EU [BAC 17/1969_13].
6  Leitão 2003, pp. 263315; 
Leitão 2007a; Leitão 2007b; 
Fernández Soriano 2010; Guirao 
1997; Guirao 1999; Tusell 2007, 
pp. 75–158; MacLennan 2000, 
pp. 14–23; Ortuño Anaya 2001. 
7  Raad van Ministers, ‘Extrait du 
projet de procèsverbal de la 
réunion restreinte tenue a 
l’occasion de la 221eme session 
du Conseil de la Communauté 
Economique Européenne, 
Bruxelles’, le 5 juin 1967, 
Historisch Archief EU [BAC 
38/1984_70].
8  Commissie voor de Associatie 
met Griekenland, ‘Verslag 
namens de Commissie voor de 
associatie met Griekenland 
nopens de gevolgen van de 

ontstaan van gemengde verdra
gen, zie Phinnemore 1999.
4  Het associatieverdrag werd in 
kringen van het Europees 
Parlement vaak aangeduid als 
een ‘verdrag tot latere toetre
ding’. Zie bijvoorbeeld 
Commissie voor de Associatie 
met Griekenland, 1968, p. 2.
5  ‘Lettre de Fernando Castiella, 
Ministre des Affaires Etrangères 
d’Espagne à M. Couve de 
Murville, Président du Conseil 
des Ministres de la C.E.E.’, le 9 

situation en Grèce’, zei Jean Rey, de President van de Europese Commis

sie, enkele weken na de staatsgreep tijdens een vergadering met de Raad 

van Ministers, ‘pose à la Communauté un problème politique et un prob

lème de conscience’.7 

Hoe de zaak afliep, is bekend. Het associatieverdrag kwam ‘op ijs’ te 

liggen en kon pas weer ontdooid worden nadat de democratie in ere was 

hersteld.8 Daarmee herbevestigde de Gemeenschap dat een democratisch 

staatsbestel voorwaarde is voor een associatieverdrag met uitzicht op lid

maatschap.9 De Griekse kwestie heeft echter een diepere betekenis. In de 

vroege jaren 60 was weliswaar duidelijk geworden dat een democratisch 

bestel voorwaarde is voor lidmaatschap van de Gemeenschap, maar de 

precieze inhoud van de eisen aan het staatsbestel van (aspirant)lidstaten 

was in het midden gebleven. Ging het om verkiezingen eens in de zoveel 

jaar of verwachtte de Gemeenschap meer? In dit artikel laat ik zien dat de 

Gemeenschap haar eisen aan de kwaliteit van het staatsbestel van aspi

rantlidstaten verduidelijkte en aanscherpte in reactie op de Griekse kwes

tie. Bovendien nam de Gemeenschap in de Griekse kwestie voor het eerst 

het initiatief om de democratische en rechtsstatelijke kwaliteit van het 

constitutioneel bestel van een aspirant lidstaat aan een grondige analyse 

te onderwerpen. Ten slotte trof de Gemeenschap, behalve de al genoemde 

bevriezing van het associatieverdrag, financiële maatregelen in reactie op 

het eerste geval van backsliding waarmee zij ooit te maken heeft gehad – 

zij het niet van een volwaardig lid maar van een aspirantlid en zij het dat 

de door het Griekse bewind gekozen methode niet quasirechtmatig was 

maar gewelddadig.10 Kortom, de betekenis van de Griekse kwestie is dat 

deze voor het eerst de ruwe contouren laat zien van de bevoegdheid tot 

rechtsstaattoezicht die pas sinds het Verdrag van Amsterdam gecodifi

ceerd is in met name artikel 7 VEU en die sindsdien verder is ontwikkeld. 

De huidige inspanningen van de Unie om rechtsstaatverval in Hongarije 

en Polen te gaan, hebben een voorgeschiedenis in de jaren 60 van de 

vorige eeuw. Ik bespreek deze voorgeschiedenis op basis van bronnen uit 

het Historisch Archief van de Europese Unie die niet eerder voor het voet

licht zijn gebracht, in het bijzonder een commentaar van een commissie 

van het Europees Parlement op de Griekse grondwetsherziening van 

1968.  

2.  Een mistig begin

De Europese Unie heeft de bevoegdheid toezicht uit te oefenen op de kwa

liteit van het constitutionele bestel in de lidstaten. Dit blijkt onder andere 

uit de artikelen 2 en 7 VEU, het EUkader voor het versterken van de 
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huidige politieke toestand in 
Griekenland voor de werking van 
de associatie E.E.G.
Griekenland’, 5 mei 1969, 
Historisch Archief EU [PEO 1001], 
p. 6.
9  Zie Janse 2018a. 
10  Voor de methodologie van 
hedendaags rechtsstaatverval zie 
Landau 2013; Varol 2014; 
Scheppele 2018; Sadurski 2019.
11 COM/2014/0158 final, zie 
onder meer HvJ EU 24 juni 
2019, C619/18, 
ECLI:EU:C:2019:531 
12  Hillion 2018.
13  Zie onder veel meer 
COM/2014/0158 final; Von 
Danwitz 2018; Von Danwitz 
2014.

14  Hillion 2018, p. 62; Besselink 
2018. Behalve sancties is er ook 
een bevoegdheid tot het voorko
men van een inbreuk op de waar
den. Dit aspect is voor dit artikel 
niet relevant, aangezien er in de 
jaren 60 nog geen tekenen van 
zijn te bespeuren. Voor een ana
lyse van de preventieve maatre
gelen die momenteel beschik
baar zijn, zie Hillion 2018, pp. 
7481.
15  Voor een bondige juridische 
analyse, zie Hillion 2018. Er zijn 
zeer veel suggesties voor de inzet 
van andere bestrijdingsmiddelen 
onder huidig recht of nog te 
vormen recht, bijvoorbeeld 
Kochenov 2015.

16  Protection of the Union’s 
budget in case of generalised 
deficiencies as regards the rule 
of law in the Member States, 
2018/0136(COD).
17  Het E.G.K.S.verdrag dateert 
van 1950.
18  Zie ook art. 98 E.G.K.S. en 
art. 205 Euratom.

rechtsstaat en de rechtspraak van het HvJEU.11 Het toezicht bestaat uit 

drie elementen.12 Ten eerste wordt er een norm gesteld. De EU verwacht 

dat lidstaten de waarden van artikel 2 VEU respecteren. Volgens dat arti

kel hebben de lidstaten de waarden vrijheid, democratie, gelijkheid, de 

rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten ‘gemeen’. Artikel 21 

stelt dat deze waarden ‘aan de oprichting, de ontwikkeling en de uitbrei

ding van de Unie ten grondslag liggen’. Artikel 49 geeft aan dat lidmaat

schap uitsluitend open staat voor een ‘Europese staat die de in artikel 2 

bedoelde waarden eerbiedigt en zich ertoe verbindt deze uit te dragen’. In 

de jurisprudentie van het HvJEU, het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie en documenten van Europese instellingen, met name 

de Commissie, is de betekenis van deze waarden  gedurende de afgelopen 

twee decennia verder geconcretiseerd.13 Ten tweede hebben alle instellin

gen van de EU tot taak actief toe te zien of het constitutionele bestel van 

lidstaten voldoet aan deze waarden. Artikel 3 lid 1 en 13 lid 2 VEU bieden 

een ‘solid constitutional basis for active EU engagement to ensure compli

ance with the values of Article 2 in general, and the rule of law in particu

lar’.14 Ten slotte kan de EU maatregelen treffen in het geval lidstaten niet 

aan deze waarden voldoen. Op het ogenblik bestaan deze maatregelen 

met name uit de in artikel 7 genoemde ontneming van bepaalde rechten 

in geval van ‘een ernstige en voortdurende schending van de in artikel 2 

bedoelde waarden door een lidstaat’ en uit sancties die het HvJEU kan 

treffen bij inbreukprocedures.15 Een wetsvoorstel van het Europees 

Parlement om financiële sancties op te leggen aan lidstaten die de rechts

staat op grote schaal ondermijnen, is in behandeling.16 

Niets van dat alles is te vinden in de Verdragen van Rome, uit 1957 (E.E.G. 

en Euratom), die aan de basis liggen van de Europese Gemeenschap.17 In 

de Preambule van het E.E.G.Verdrag verklaren de zes landen dat zij hun 

krachten hebben gebundeld om ‘de waarborgen voor vrede en vrijheid te 

versterken’ en roepen zij ‘de overige Europese volkeren die hun idealen 

delen’ op ‘zich bij hun streven aan te sluiten’. Vrijheid kan echter van alles 

betekenen, bijvoorbeeld vrij verkeer van goederen, personen en diensten. 

Ook het verdrag zelf biedt nauwelijks aanknopingspunten. Artikel 237, 

over toetreding, noemt alleen een geografische voorwaarde voor lidmaat

schap: ‘Elke Europese Staat kan verzoeken lid te worden van de 

Gemeenschap’.18 Andere voorwaarden worden niet genoemd, zelfs geen 

economische voorwaarden, terwijl niet vanzelfsprekend was dat alle 

Europese landen opgewassen waren tegen de vrije instroom van een 

omvangrijk aanbod goederen uit de lidstaten en effectief gebruik konden 

maken van toegang tot de gemeenschappelijke markt. Kortom, de tekst 

van het Verdrag van Rome laat in het midden of het aangaan en voortbe

staan van lidmaatschap van de Gemeenschap afhankelijk is van het 
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19  Er zijn feiten bekend over de 
achtergrond en inhoud van het 
verdrag die wijzen op een impli
ciete erkenning van politieke lid
maatschapsvoorwaarden, maar 
er is ook beweerd dat de 
Gemeenschap van oorsprong 
neutraal stond tegenover het 
politieke karakter van het staats
bestel van de lidstaten, zodat 
Franco en Salazar in beginsel 
welkom waren. Dat debat laat ik 
hier verder voor wat het is. 
Vooralsnog is er geen onomstote
lijk bewijs dat lidmaatschap of 
associatie van een Europees land 
met de Gemeenschap van meet 
af aan gepaard ging met politieke 
voorwaarden. De stelling dat 
politieke voorwaarden van meet 
af aan golden, wordt verdedigd in 
De Búrca 2011; Hillion 2004, p. 
4; Mosler 1958, p. 285; Janse 
2018a. De stelling dat de 
Gemeenschap aanvankelijk geen 
politieke lidmaatschapsvoor
waarden hanteerde, wordt verde
digd door Thomas 2006; 
Thomas 2017; Hebel en Lenz 
2016. Zie verder het overzicht in 
Williams 2004, pp. 137–157.
20  Associatie: Griekenland 
(1959), Turkije (1959), Oostenrijk 
(1961), Zweden (1961), 
Zwitserland (1961), Spanje 
(1962) en Portugal (1962). 
Lidmaatschap: Verenigd 
Koninkrijk, Denemarken en 
Ierland (alle in 1961). Zie Feld 
1965; Cohen 196465; 
Phinnemore 1999.
21  Zie ook art. 206 Euratom (het 
E.G.K.S.verdrag heeft geen 
bepaling over associatie).
22  Voor een overzicht en bespre
king van de verschillende rap
porten, zie Janse 2018, pp. 
5962.
23  Birkelbach 1962. 
24  Janse 2018a, p. 6465. 
25  Assemblée Parlementaire 
Européenne, Débats, Session 
1961–62, Séances du 22 au 25 
janvier 1962, 68–96, p. 18. 
26  Birkelbach 1962, p. 5 (nr. 
24).
27  Idem.
28  Idem, p. 5 (nr. 25).
29  Idem, p. 5 (nr. 26).

karakter van het staatsbestel, laat staan dat dit verdrag voorziet in toezicht 

op de kwaliteit van het staatsbestel van de lidstaten of in maatregelen in 

geval deze kwaliteit sterk te wensen over laat.19  

De Gemeenschap zou pas kleur bekennen toen zij daartoe werd uitge

daagd. En dat gebeurde snel. Vrijwel direct na haar oprichting werd de 

Gemeenschap overspoeld met verzoeken om lidmaatschap en vooral om 

associatie.20 Daarop moest gereageerd worden. De bepalingen in het ver

drag boden echter nauwelijks houvast om de koers te bepalen, zowel wat 

betreft de te volgen procedure als de inhoud. Zo stelt Artikel 238 alleen 

dat de inhoud van een associatie met de Gemeenschap ‘door wederzijdse 

rechten en verplichtingen, gemeenschappelijk optreden en bijzondere 

procedures wordt gekenmerkt’.21 Tegen deze achtergrond is niet verwon

derlijk dat de instellingen van de Gemeenschap en de lidstaten in de late 

jaren 50 en vroege jaren 60 talloze rapporten produceerden en bespraken 

over lidmaatschap en associatie.22 

Een daarvan is voor de geschiedenis van de verwachtingen ten aanzien 

van het constitutionele bestel van lidstaten van bijzonder belang: het 

Birkelbachrapport.23 Dit rapport, officieel genaamd De politieke en institu-

tionele aspecten van een toetreding tot of associatie met de Gemeenschap, ont

stond tegen de achtergrond van het feit dat de Spaanse ambassadeur in 

Brussel in het najaar van 1961 informeel liet weten dat zijn land van plan 

was een officieel verzoek in te dienen om onderhandelingen te beginnen 

over een associatieverdrag dat uitzicht bood op lidmaatschap.24 Het rap

port werd opgesteld door de Politieke Commissie van het Europees 

Parlement. Willi Birkelbach, Europarlementariër namens de 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands, was de rapporteur. Het rapport 

werd in januari 1962 door het Europees Parlement aangenomen met alge

mene stemmen.25 

Het Birkelbachrapport nam, gelet op het ontbreken van enige aanwijzing 

in die richting in artikel 237 zelf, een krachtig standpunt in over het 

bestaan van politieke voorwaarden voor lidmaatschap: ‘Het kan de 

Gemeenschap niet onverschillig laten wat het politieke regime is van een 

land dat tot de Gemeenschap toe wenst te treden’.26 Het rapport vervolgde 

dat de politieke structuur van het betrokken land geen ‘vreemd element’ 

mag zijn in de Gemeenschap.27 Dit betekende dat de Gemeenschap geen 

landen als lidstaten kan aanvaarden waarvan ‘de regeringen geen demo

cratische legitimatie bezitten en waarvan de volkeren noch rechtstreeks 

noch door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers aan de politieke 

wilsvorming medewerken’.28 Veel concreter dan dit werd het rapport niet. 

Het beoogde dan ook geen lijst te maken met precies geformuleerde voor

waarden voor toetreding tot en associatie met de Gemeenschap, maar ‘de 

principiële kwesties aan te snijden en in algemene zin te bespreken’.29 
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30  Idem.
31  Idem.
32  Birkelbach 1962, p. 18 
(nr.98).

Het voegde echter wel een suggestie toe aan het criterium van democrati

sche legitimatie en vrije verkiezingen: ‘Niettemin zou erop kunnen 

worden aangedrongen van de staten die tot toetreding bereid zijn te ver

langen dat zij de beginselen erkennen die de Raad van Europa als voor

waarden voor zijn lidmaatschap stelt’.30 In een voetnoot verduidelijkte het 

rapport: ‘Het betreft hier in de eerste plaats de erkenning van de beginse

len van de suprematie van het recht, de rechten van de mens en de grond

vrijheden (zie artikel 3 van het Statuut van de Raad van Europa)’. Respect 

voor deze beginselen ‘zouden het minimum vormen dat naast het onder

zoek naar de politieke structuur van het land één der essentiële elemen

ten kan zijn bij de beslissing over de toetreding daarvan’.31 De ruwe 

omtrekken van de richting waarin het Rapport de toetredingsvoorwaar

den zocht, zijn daarmee wel duidelijk: een democratische rechtsstaat 

waarin de fundamentele rechten van het EVRM worden gerespecteerd. 

Toch bleven de bewoordingen voorzichtig en adviserend. De harde eis 

bleef beperkt tot een democratisch bestel en vrije verkiezingen, waarbij 

onduidelijk was welke politieke grondrechten vrije verkiezingen precies 

veronderstellen. 

Begin jaren 60 maakte de Gemeenschap dus duidelijk dat lidstaten een 

democratisch staatsbestel dienen te hebben. De precieze inhoud van de 

eis van een democratisch staatsbestel bleef echter in het midden. Ook 

werd niet duidelijk of deze eis alleen gold voor lidmaatschap van de Unie, 

of ook van toepassing was bij een associatieverdrag met een Europees 

land. Het Birkelbach Rapport wierp deze vraag wel op, maar ontweek 

hierop een antwoord te geven.32 Van toezicht op de constitutionele kwali

teit van (aspirant)lidstaten, laat staan van sancties tegen (aspirant)lidsta

ten die afglijden naar een autoritair regime, viel dan ook nog niets te 

bespeuren. De Griekse kwestie zou daarin verandering brengen.  

3. Het associatieverdrag: doelstellingen, het financiële 
protocol en organen

Het Verdrag van Athene werd op 9 juli 1961 gesloten tussen enerzijds de 

koning der Hellenen en anderzijds de Raad van de E.E.G. en de zes lidsta

ten. Het trad in werking op 1 november 1962 na bekrachtiging door de 

nationale parlementen. Volgens de preambule had het verdrag twee con

crete doelstellingen: de verbetering van de levensomstandigheden in 

Griekenland door een versnelde economische vooruitgang (economische 

doelstelling) en het vergemakkelijken ‘in een later stadium’ van ‘toetre

ding van Griekenland tot de Gemeenschap’ (politieke doelstelling). De 

preambule stelde verder dat het verdrag tot doel had ‘de waarborgen voor 
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33  De associatie was gebaseerd 
op een douaneunie (art. 6). In 
artt. 664 volgde de uitwerking: 
vrij verkeer van goederen, 
afschaffing douanerechten, een 
gemeenschappelijk douanetarief, 
de afschaffing van kwalitatieve 
beperkingen, landbouw, vrij ver
keer van personen en diensten, 
mededinging, belastingwezen 
en economisch beleid.
34  PbEG 18 februari 1962, 
Protocol 18; PbEG, 34041; PbEG 
18 februari 1963, Overeenkomst 
inzake Financiële Protocol.
35  Artikel 2 Financiële Protocol. 
Wat betreft de datum van inwer
kingtreding, zie PbEG 18 febru
ari 1963 Overeenkomst inzake 
Financiële Protocol.
36  Artikel 3 Verdrag van Athene.

vrede en vrijheid te versterken door het gemeenschappelijk nastreven van 

het ideaal dat ten grondslag ligt aan het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Economische Gemeenschap’. Net zomin als het Verdrag van 

Rome verduidelijkte de preambule wat deze woorden precies betekenen. 

Artikel 2 van het Verdrag van Athene gaf aan dat de economische doel

stelling bereikt zou worden door de oprichting van een douaneunie, de 

bevordering van gemeenschappelijk optreden en de harmonisatie van het 

landbouwbeleid, en de verlening van financiële steun in het kader van het 

bij de overeenkomst gevoegde Financiële Protocol.33 Dit laatste hield in dat 

de Griekse staat en Griekse ondernemingen bij de Europese 

Investeringsbank verzoeken konden indienen om financiering van inves

teringsprojecten.34 Deze leningen mochten ‘in totaal 125 miljoen 

USdollar belopen’ en moesten ‘worden gebruikt gedurende de eerste vijf 

jaar na de inwerkingtreding van dit Protocol’, dat wil zeggen: na 31 okto

ber 1962.35 Het financiële protocol zou dus enkele maanden na de staats

greep van 1967 aflopen. De vraag of het verlengd kon worden zou dan ook 

een lakmoesproef worden voor de bereidheid van de Gemeenschap tot het 

nemen van sancties in reactie op de staatsgreep.  

Artikel 72 van het Verdrag van Athene gaf uitwerking aan de politieke 

doelstelling van het verdrag. Het was uiterst behoedzaam geformuleerd: 

toetreding was een mogelijkheid, op een onbepaald tijdstip, onder voorbe

houd dat alle communautaire verplichtingen konden worden aanvaard. 

‘Wanneer de werking van de Associatieovereenkomst het toelaat de alge

hele aanvaarding door Griekenland van de uit het Verdrag tot oprichting 

van de Europese Economische Gemeenschap voortvloeiende verplichtin

gen te overwegen, onderzoeken de Overeenkomstsluitende Partijen de 

mogelijkheid van Griekenlands toetreding tot de Gemeenschap’. Politieke 

voorwaarden voor eventuele toetreding werden nergens vermeld, behalve 

in de al genoemde algemene preambulaire verwijzing naar vrijheid. 

Het Verdrag van Athene voorzag in de oprichting van een Associatieraad 

‘ten einde de toepassing en de geleidelijke ontwikkeling van de associatie

regeling te verzekeren’.36 De Raad nam daartoe besluiten, deed aanbeve

lingen, bekeek op gezette tijden de resultaten van de associatieregeling en 

beslechtte zelf eventuele geschillen of legde deze voor aan het Hof van 

Justitie of aan arbitrage. Na de staatsgreep zou de Associatieraad niet 

meer bijeen komen, behalve op ambassadeursniveau voor zuiver techni

sche aangelegenheden. Daarnaast was er een Associatiecommissie. Het 

ontstaan daarvan lag in een resolutie die het Europees Parlement aannam 

op 19 september 1961. Het Parlement stelde daarin ‘dat voor een goede 

werking van de associatie de oprichting is vereist van een parlementaire 

commissie, op paritaire basis samengesteld uit leden van het Europese 

Parlement en van het Griekse parlement’, en dat deze commissie alle uit 
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de associatieovereenkomst voortvloeiende vraagstukken zal moeten 

behandelen.37 Op 5 april 1963 besloot het Europees Parlement tot de 

instelling van de parlementaire Associatiecommissie. Tussen juni 1963 

en april 1967 kwam de Associatiecommissie acht maal bijeen.38 Daarna 

kon de commissie door toedoen van de Griekse regering niet meer functi

oneren, maar de leden van het Europese Parlement zouden wel bijeen blij

ven komen. Altijd in aanwezigheid van een lid van de Europese 

Commissie, Eduardo Martino, vormde de Associatiecommissie de spil 

van de Europese beraadslagingen over de Griekse kwestie. 

4. ‘Lopende zaken’

Vandaag de dag is een groot aantal instellingen binnen en buiten de EU 

betrokken bij de uitoefening van rechtsstaattoezicht in lidstaten: de 

Commissie, het Europees Parlement, de Raad, het HvJEU, de Venetië 

Commissie van de Raad van Europa, de Koepel van Raden van de 

Rechtspraak en ga zo maar door. De activiteiten van deze instellingen zijn 

bovendien deels op elkaar afgestemd. Zo maakte de Commissie in haar 

Met redenen omkleed voorstel inzake Polen dankbaar gebruik van de analy

ses van de Venetië Commissie en kende het HvJEU in The Minister of 

Justice and Equality v LM op haar beurt weer ‘grote bewijskracht’ toe aan 

de ‘bijzonder relevante gegevens’ in het Met redenen omkleed voorstel.39 In 

de jaren 60 was van een dergelijk grootschalig en deels gesynchroniseerd 

toezicht geen sprake. Maar een aanzet tot brede bemoeienis met backsli-

ding is in die periode wel al te vinden.

De Griekse staatsgreep in 1967 maakte namelijk veel los in de lidstaten 

en in de Europese instellingen. Zo was het vijf jaar eerder, in 1962, toen 

Spanje toenadering zocht tot de Gemeenschap, ook gegaan. Een groot 

aantal maatschappelijke organisaties, met name nationale en transnatio

nale vakbonden, had toen druk uitgeoefend op de Europese instellingen 

om Franco buiten de deur te houden. De Raad en de Commissie ontvin

gen brieven en resoluties van onder meer het Secretariat Syndical 

Européen (CILS),40 de International Confederation of Christian Trade 

Unions, de Belgische Metaalwerker Vakbond en de Duitse Vakbond 

Federatie.41 Ook nationale parlementen namen stevige posities in – posi

ties die, vanwege het gemengde karakter van het Verdrag van Athene, dat 

het model was voor de overeenkomst die Spanje voor ogen stond, de facto 

neerkwamen op een veto, want zoals eerder vermeld was ratificatie door 

nationale parlementen vereist voor een gemengd associatieverdrag. Zo 

nam de Nederlandse Tweede Kamer op 19 juni 1962 unaniem het stand

punt in dat lidmaatschap van de Gemeenschap een democratisch bestel 
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ring berust op de vrije wil van de 

burgers; b. een doelmatige bevei
liging van de rechten van de 
mens in het bijzonder, het recht 

van individuele vrijheid en vrije 

meningsuiting hetgeen veronder-

stelt het opheffen van regeringscen-

suur; c. het recht zich op demo
cratische grondslag in vakvereni
gingen te kunnen organiseren 
en de erkenning, dat de werkne
mers hun fundamentele rechten 
moeten kunnen verdedigen, het-

geen het recht van staking niet mag 

uitsluiten; d. erkenning van de vrij-

heid van vereniging en het recht 

zich in politieke partijen te organi-

seren en erkenning van de rech
ten van de oppositie, van oordeel 

voorts, dat het noodzakelijk is aan 

dit uitgangspunt bijzondere aan-

dacht te geven in verband met de 

vereist waarin de grondrechten van het EVRM en een aantal sociale 

grondrechten van het Europees Sociaal Handvest worden beschermd – en 

dat dezelfde eisen gelden voor een associatieverdrag met uitzicht op 

lidmaatschap.42 

In de Griekse kwestie herhaalde zich dit patroon. Na de staatsgreep lieten 

vakbonden van zich horen, waaronder het Europees Federalistische 

Forum, de Internationale Transport Werkers Federatie, en de 

International Confederation of Free Trade Unions. 43 Vertegenwoordigers 

van de Internationale Christelijke Vakbond en het Europese Vakbond 

Secretariaat werden op hun verzoek gehoord tijdens een zitting van de 

Associatiecommissie, waarbij ook een lid van de Commissie aanwezig 

was.44 Ook nationale en regionale studentenorganisaties roerden zich, 

zoals de Socialistische Duitse Studentenbond, de Evangelische 

Studentenbond, de Iraanse studentenvereniging, de LatijnsAmerikaanse 

studentenvereniging en natuurlijk de Vereniging van Griekse 

Studenten.45 Amnesty International, dat in 1961 was opgericht, kwam in 

actie om het lot te achterhalen van politiek gevangene Ichnis Zigdis, 

minister van industrie onder Papandreou en lid van de 

Associatiecommissie. Meer in het algemeen drong Amnesty voortdurend 

aan op verbetering van het lot van politieke gevangenen.46 De mensen

rechtenorganisatie bleek in korte tijd gezag te hebben opgebouwd in de 

Commissie; Eurocommissaris Martino voerde berichten van Amnesty 

aan ter ondersteuning van zijn analyse van de situatie van politieke 

gevangenen.47 Opmerkelijk in de Griekse kwestie was natuurlijk ook de 

rol van de Raad van Europa. Op 20 september 1967 dienden 

Denemarken, Noorwegen en Zweden een klacht tegen Griekenland in bij 

de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Nederland voegde 

zich een week later, op 27 september, als enige lidstaat van de 

Gemeenschap bij de klagers.48 De Commissie zou in 1969 oordelen dat 

wettelijke maatregelen en bestuurlijke praktijken van de Griekse regering 

een schending opleverden van de artikelen 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 en 14 van 

het EVRM en artikel 3 van het Eerste Protocol. De Raad van Europa 

dreigde Griekenland uit de organisatie te zetten, mede naar aanleiding 

van een rapport van Amnesty International over het folteren van politieke 

gevangenen. Voordat de Raad van Europa de daad bij het woord kon 

voegen maakte Griekenland bekend uit de organisatie te stappen.49 Max 

van der Stoel, sinds begin 1968 de rapporteur over Griekenland van de 

Raad van Europa, had in een reeks kritische rapporten over de toestand in 

het land, en trouwens ook over de ontwerpgrondwet van 1968, herhaal

delijk voor uitzetting gepleit en de hand gehad in de resoluties die daartoe 

opriepen.50 
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De Europese instellingen stonden dus onder druk om te reageren op de 

staatsgreep van 21 april. Niet dat zij een duw in de rug nodig hadden. Het 

Europese Parlement en de Commissie reageerden voortvarend op de 

putsch. Op 11 mei 1967 nam het Europees Parlement een resolutie aan 

waarin onder meer werd gesteld dat ‘de associatieovereenkomst tussen de 

E.E.G. en Griekenland, die de latere toetreding van dit land tot de 

Gemeenschap in het vooruitzicht stelt, in haar verschillende fasen slechts 

kan worden uitgevoerd mits de democratische structuren, de politieke 

vrijheden en de vrijheid van vakorganisatie in Griekenland worden her

steld’.51 Aangezien ‘het ontbreken van gekozen instellingen in 

Griekenland thans iedere mogelijkheid uitsluit dat de Gemengde 

Parlementaire Commissie E.E.G.Griekenland, een voor de deugdelijke 

uitvoering van het verdrag van Athene onontbeerlijke instelling, haar 

werkzaamheden verricht’, wordt ‘de praktische werking van de associatie

overeenkomst in feite belemmerd totdat een Griekse parlementaire 

afvaardiging wederom in de Gemengde Parlementaire Commissie zitting 

kan nemen’. Het parlement verlangde dan ook ‘een spoedige terugkeer 

van Griekenland tot normale democratische verhoudingen’ en beklem

toonde ‘de dringende noodzaak de door Griekenland medeondertekende 

Europese Conventie tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden te waarborgen’. 52

Achter gesloten deuren kwam de Commissie snel tot de conclusie dat het 

Associatieverdrag niet op de huidige voet kon worden voortgezet. Op 5 

juni 1967 vergaderde Jean Rey met de Raad.  Zijn advies was het 

Associatieverdrag te beperken tot de afwikkeling van lopende zaken.53 Het 

financieel protocol kon niet verlengd worden en besprekingen over de ver

dere harmonisatie van het landbouwbeleid moesten stop worden gezet. 

Inhoudelijk was de Raad het eens met de Commissie. De Raad was echter 

niet bereid ‘de fixer cette attitude dans une décision formelle’ teneinde 

wendbaar te kunnen reageren op verdere ontwikkelingen. Voor een 

publiekelijke verklaring over gevolgen van de staatsgreep voor het associa

tieverdrag was het te vroeg volgens de Raad. Ook de Commissie hield zich 

in het openbaar voorlopig op de vlakte. Op 23 juni stelde de Commissie 

dat zij ‘niet onverschillig [kan] blijven ten opzichte van het constitutionele 

stelsel van een land dat, zoals Griekenland, de bedoeling heeft om lid te 

worden van de E.E.G. (artikel 72 van de overeenkomst)’; dat ‘de gebeurte

nissen die zich sedert 21 april hebben voorgedaan… aanleiding [geven] tot 

ernstige bedenkingen waardoor de ontwikkeling van de associatie in 

gevaar dreigt te komen’, dat ‘de Commissie hierover contact [onderhoudt] 

met de Raad’ en dat ‘de  instellingen van de Gemeenschap …er in de tus

sentijd op [toezien] dat voor het beheer van de overeenkomst zorg wordt 

gedragen’. 54



TVCR  OKTOBER 2019 315ARTIKELEN

Application No. 
3344/67Netherlands v. Greece’ 
(Strasbourg: The Commission, 
1970).
49  Withdrawal of Greece from 
the Council of Europe, 1970. De 
eerdere resoluties waren: 
Resolution 361 (1968) of the 
Consultative Assembly of the 
Council of Europe (31 January 
1968); Recommendation 547 
(1969) of the Consultative 
Assembly of the Council of 
Europe (30 January 1969). Voor 
analyse zie Beckel 1970; K. 
Dzehtsiarou en D.K. Coffey 
2019, p. 449.
50  Bleich 2018, pp. 111127.
51  Commissie voor de Associatie 
met Griekenland, ‘Concept voor 
een ontwerpverslag nopens de 
gevolgen van de huidige politieke 
toestand in Griekenland voor de 
werking van de associatie E.E.G.
Griekenland’, 31 oktober 1968, 
Historisch Archief EU [PEO 1001], 
p. 6.
52  Publikatieblad no. 103 van 2 
juni 1967.
53  Raad van Ministers, 5 juni 
1967.
54  PuEG 26 Juli 1967, 169/8 
(Antwoord op vraag Mr Van der 
Goes van Naters, 23 Juni 1967).
55  PuEG 7 October 1967, 243/3 
(Written question no. 53, 14 July 
1967).
56  PuEG 7 October 1967, 243/3 
(Written question no. 53, 14 July 
1967).
57  Commission 1968, First 
General Report, pp. 352–355; 
Commission, 1969, Second 
General Report, pp. 349–353; 
Commission 1970, Third 
General Report, pp. 339–341; 
Commission 1971, Fourth 
General Report, pp. 273–75; 
Commission 1972, Fifth General 
Report, pp. 309–10; Commission 
1973, Sixth General Report, pp. 
260–1; Commission 1974, 
Seventh General Report, p. 405.
58  Commissie voor de 
Associatie met Griekenland, 
‘Concept voor een ontwerpver
slag nopens de gevolgen van de 
huidige politieke toestand in 
Griekenland voor de werking van 
de associatie 

Op 14 juli verlangde Europarlementarier Seifriz echter meer duidelijk

heid: ‘Welke artikelen van de Associatieovereenkomst zouden worden toe

gepast of uitgevoerd?’55 Het antwoord van de Commissie kwam op 22 sep

tember 1967: ‘De bepalingen…die nauwkeurig omlijnde verplichtingen 

inhouden, worden toegepast, met name ten aanzien van de regeling voor 

de betrekkingen op het gebied van tarieven en handel…De bepalingen…

welke geen nauwkeurig omlijnde verplichtingen inhouden doch een 

kader vormen voor de toekomstige ontwikkeling van de Associatie, en 

met name de bepalingen betreffende de harmonisatie van het landbouw

beleid van de Gemeenschap’, worden niet toegepast. Bovendien wordt 

‘niet meer onderhandeld over nieuwe financiële bijstand aan 

Griekenland’. 56 De Commissie zou voortaan naar dit antwoord verwijzen 

als haar positie zolang de democratie niet was hersteld.57 

De Raad volgde de Commissie. In september onthield de Commissie 

goedkeuring aan een lening van 10 miljoen dollar door de Europese 

Investeringsbank voor de aanleg van de autosnelweg PatrasseKorinthe. 

Om een dergelijk afwijzend advies van de Commissie ongedaan te 

maken, was een eenparig advies van de Raad nodig. Op 21 oktober bleek 

tijdens een zitting van de Raad dat eenparigheid niet haalbaar was en de 

lening niet werd toegekend.58 Op 31 oktober 1967 liep het financiële proto

col af en de Raad was niet bereid over verlenging te onderhandelen, waar

door de weigering van de gemeenschap om Griekenland financieel te 

steunen definitief werd. Ook het overschot van 55 miljoen dollar van de 

lening die Griekenland zou kunnen afsluiten krachtens het protocol, 

kwam te vervallen. 59 Op 28 november 1967 verklaarde de President van 

de Raad in het Europees parlement dat het Associatieverdrag niet verder 

ontwikkeld kon worden totdat de democratie hersteld was.

Achteraf zijn de Commissie en de Raad bekritiseerd vanwege een te 

milde reactie op het militaire bewind.60 Die kritiek was er destijds ook al, 

niet in de laatste plaats in het Europees Parlement. De Gemeenschap had 

de uitvoering van het Associatieverdrag volledig stil moeten leggen of het 

verdrag moeten opzeggen. Tegen de achtergrond van deze aanhoudende 

en aanzwellende kritiek stuurde de voorzitter van de Associatiecommissie 

een brief naar de Commissie met het verzoek om een advies van ‘gespeci

aliseerde juristen over de juridische aspecten van een verzoek tot schor

sing of opzegging van de associatieovereenkomst E.E.G.Griekenland’.61 

Op 25 februari werd de Juridische Commissie verzocht dit advies op te 

stellen en op 11 maart 1970 werd L. Merchiers benoemd tot rapporteur.

Merchiers concludeerde dat opschorting of opzegging van het 

Associatieverdrag onrechtmatig zou zijn. ‘Uw rapporteur betreurt ten 

zeerste de toestand in Griekenland, die gekenmerkt wordt door talrijke en 

ingrijpende beperkingen van de politieke rechten en vrijheden van de 
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burgers. Hij meent dat deze toestand alle het Europese Parlement welbe

kende politieke argumenten rechtvaardigt voor een distantiëring van de 

Gemeenschap ten opzichte van een staat waar de democratie thans geen 

regeringsvorm meer is. Hij moet echter vaststellen dat deze argumenten, 

vanuit het oogpunt van het internationale recht van generlei waarde zijn 

voor een schorsing of opzegging van de associatieovereenkomst’.62 

Sterker, hetzelfde gold voor het door de Europese instellingen gekozen 

beleid om de uitvoering van het verdrag te beperken tot lopende zaken. 

De rapporteur stond ‘zeer gereserveerd ten opzichte van de juridische gel

digheid van de huidige feitelijke situatie. Zijns inziens bestond er ofwel 

een juridisch geldige reden om de toepassing van de gehele overeenkomst 

op te schorten, ofwel de overeenkomst diende volledig, en niet ten dele, te 

worden uitgevoerd. Uiteraard gold deze opmerking alleen vanuit juri

disch, en niet vanuit politiek oogpunt’.63 Merchiers waarschuwde dat, als 

het huidige beleid aan het Hof van Justitie of aan arbitrage zou worden 

voorgelegd, de aangewezen route in geval van geschillen volgens het 

Verdrag van Athene, de juridische positie van Gemeenschap zwak was.64 

Ter onderbouwing van deze conclusies wees Merchiers onder andere op 

het feit dat noch het Verdrag van Rome noch het Associatieverdrag aan

knopingspunten bevatten voor een gedeeltelijke opschorting of eenzijdige 

opzegging. Ook aan het algemene volkenrecht, in het bijzonder het 

Weense Verdragenverdrag, dat zojuist, in 1969, was gesloten, kon geen 

valide argument worden ontleend. Vanuit het perspectief van dit artikel is 

echter vooral interessant dat Merchiers uiterst terughoudend was over 

twee zaken die de reactie van de Europese instellingen hadden bepaald.  

Ten eerste wees hij erop dat de Griekse toetreding tot de Gemeenschap 

slechts een politieke doelstelling was en op geen enkele manier een juri

disch afdwingbaar recht of plicht.  De preambule en artikel 72 van het 

Verdrag van Athene waren ‘slechts een constatering, of een verwachting; 

noch voor de lidstaten lijkt hieruit de verplichting voort te vloeien 

Griekenland eens in hun midden op te nemen, noch voor Griekenland de 

verplichting in een later stadium om toetreding te verzoeken’.65 Daaruit 

volgde dat de ‘onmogelijkheid van toetreding op dit moment…geen juri

disch bruikbaar argument [is] voor de partners van Griekenland om een 

einde te maken aan de associatie, evenmin als de huidige situatie in 

Griekenland rechtens voor de toekomst een argument kan zijn de toetre

ding voor altijd onmogelijk te verklaren’.66 Ten tweede kon Merchiers in 

de preambule van het Verdrag van Athene, en in het Verdrag van Rome, 

niet terugvinden dat Griekenland juridisch verplicht was tot een demo

cratische staatsinrichting. ‘De rapporteur is…niet van mening dat de pre

ambule uitdrukkelijk aan Griekenland de verplichting oplegt een 
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1969 over de tweede en derde 
aanmelding voor lidmaatschap 
door het Verenigd Koninkrijk 
verwoordde de Commissie voor 
het eerst officieel de opvatting 
dat associatie met een Europees 
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dat een land ‘institutions and 
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of the founder States’ bezit ofwel 
democratisch is met ‘free institu
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Rome. Zie Janse 2018a, p. 73.
72  La direction générale des 
relations extérieures C.E.E., 
‘Aidemémoire concernant 
l’évolution de la situation politi
que en Grèce’, le 1er fevrier 1968, 
3, Historisch Archief EU [BAC 
1978_276].
73  Commissie voor de Associatie 
met Griekenland, ‘Concept voor 
een ontwerpverslag nopens de 
gevolgen van de huidige politieke 
toestand in Griekenland voor de 

democratische regering te hebben en dit land een ondemocratisch optre

den in zijn interne aangelegenheden uitdrukkelijk verbiedt’.67 

Zo zien we hoe de letter van de verdragen van Rome en Athene en de 

interpretatie daarvan door de instellingen in de loop van de jaren 60 sterk 

uiteen waren gaan lopen. Was de tekst van het Verdrag van Athene voor

zichtig over eventuele toetreding van Griekenland tot de Gemeenschap, 

voor de Europese instellingen kwam in de loop van de jaren 60 vast te 

staan dat de kern van een associatieverdrag met een Europees land 

bestond uit lidmaatschap op termijn. Het Verdrag van Athene had een ‘bij 

uitstek politieke betekenis’, ‘in de eerste plaats een politiek karakter’, ‘een 

duidelijk politieke inhoud’.68 Was het ‘ideaal’ van de ‘vrijheid’ in de pre

ambule van het Verdrag van Rome en in het Verdrag van Athene nogal 

vaag, inmiddels stond vast dat er de spijkerharde eis in moest worden 

gelezen dat het staatsbestel van aspirantlidstaten democratisch is. De 

‘geest van de verdragen van Rome’69 en ‘de beginselen die ten grondslag 

liggen aan de Verdragen van Rome, waarop de associatie is gebaseerd’70 

lieten hierover geen enkel misverstand bestaan.71 

5. De grondwetsherziening van 1968

Op 20 oktober 1967 stelde de permanente vertegenwoordiger van 

Griekenland, S.G. Roussos, de voorzitter van de Associatieraad, Schuijt, 

op de hoogte van een ‘onherroepelijk tijdschema voor de terugkeer naar 

een parlementaire democratie’ in Griekenland.72 De aangekondigde route 

had drie stappen: een ontwerpgrondwet, die de grondwet van 1952 zou 

vervangen; een referendum over die grondwet en ten slotte het uitschrij

ven van algemene verkiezingen. Van verkiezingen zou niets terecht 

komen. Het referendum werd wel gehouden, op 29 september 1968. De 

ontwerpgrondwet werd met 92.2% van de stemmen goedgekeurd – de 

oppositie mocht geen campagne voeren en op Leros en Yaros waren 2000 

politieke gevangenen geïnterneerd.73 Het is die ontwerpgrondwet, of 

beter gezegd de reactie van de Gemeenschap daarop, die voor de geschied

schrijving van de bevoegdheid tot rechtsstaattoezicht van bijzonder 

belang is. In deze reactie verduidelijkte de Gemeenschap namelijk wat 

onder de eis van een democratisch bestel moet worden verstaan. 

Het routeplan, in het bijzonder de ontwerpgrondwet, was mede bedoeld 

om legitimiteit voor het regime te verwerven in het buitenland. Het was 

een zet ‘pour apaiser l’opinion interne et internationale’, oordeelde de 

Commissie en ook de Associatiecommissie zag het zo.74 De Griekse rege

ring deed trouwens niet geheimzinnig over de bedoelingen van de ont

werpgrondwet. Roussos vertelde Schuijt dat de ontwerpgrondwet zou 



OKTOBER 2019  TVCR318 ARTIKELEN

werking van de associatie E.E.G.
Griekenland’ (Rapporteur: 
Scarascia Mugnozza, Europees 
Parlement), 31 oktober 1968, 
Historisch Archief EU [PEO 1001]. 
Een Duitse vertaling van de 
Griekse grondwet van 1968 is 
beschikbaar op http://www.verf
assungen.eu/griech/verf68
index.htm 
74  La direction générale des 
relations extérieures C.E.E., le 
1er fevrier 1968, p. 5; Commissie 
voor de Associatie met 
Griekenland, ‘Notulen van de 
vergadering van 12 juli 1968’, 3, 
Historisch Archief EU, [PEO 
19134].
75  Commission de l’Association 
avec la Grece, ‘Compte rendu 
sommaire’, le 12 janvier 1968. 
Historisch Archief EU 
[BAC1984_70].
76  Withdrawal of Greece from 
the Council of Europe, Speech by 
the Foreign Minister of Greece 
Panayolis Pipinelis, 1970.
77  Aldus meldt 
Europarlementarier Faller in de 
Commissie voor de Associatie 
met Griekenland, ‘Kurzbericht’, 
Vergadering 8 maart 1968, 
Historisch Archief EU [BAC 
1984_70].
78  Idem.
79  DirectoraatGeneraal 
Voorlichting en Parlementaire 
Documentatie van het Europees 
Parlement, ‘De ontwerpgrond
wet van het Koninkrijk 
Griekenland van april 1968; De 
nieuwe constitutionele doelstel
lingen en de mogelijkheden om 
deze te verwezenlijken’ en de 
‘Synoptische Tabelle der Texte 
des Verfassungsentwurfe von 
1968 und der Verfassung von 
1952 des Königreichs 
Griechenland’, 27 juni 1968, 
Historisch Archief EU [PEO 1001] 
en [PEO 19134].
80  Idem ‘De ontwerpgrondwet 
van het Koninkrijk Griekenland 
van april 1968’ [PEO 1001], p. 3 
(nr. 5).
81  Idem, p. 1 (nr. 1).
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leiden tot de ‘rétablissement des libertés publiques et des droits de la per

sonne’.75 Panayotis Pipinelis, de Griekse minister van buitenlandse zaken, 

zei in 1969 in een toespraak voor de Raad van Europa: ‘there can be no 

doubt that the constitution…is of an undoubtedly democratic character. 

As far as the rights of the individual…are concerned, it incorporates all 

the stipulations which were included in the preceding constitution and 

even reinforces them in certain instances’.76 De Griekse regering stuurde 

de ontwerpgrondwet naar alle ‘welgezinde landen’ met het verzoek om 

een inhoudelijke reactie.77

Op 9 april 1968 ontving de Associatiecommissie de eerste versie. Deze 

commissie besloot een analyse van het ontwerp te laten maken en gaf 

daartoe opdracht aan het DirectoraatGeneraal Voorlichting en 

Parlementaire Documentatie van het Europees Parlement.78 Deze studie 

(voortaan: de Studie) verscheen op 27 juni 1968 onder de titel De ontwerp-

grondwet van het Koninkrijk Griekenland van april 1968; De nieuwe constitu-

tionele doelstellingen en de mogelijkheden om deze te verwezenlijken’. Zij ging 

vergezeld van een lang document waarin een groot aantal bepalingen uit 

de oude en ontwerpgrondwet naast elkaar werden gezet.79 

Volgens de Studie zag de ontwerpgrondwet er op het eerste gezicht goed 

uit. Zij bevatte een ‘indrukwekkende lijst grondrechten die moeten 

worden gewaarborgd’; huldigde ‘het beginsel van de rechtsstaat voor alle 

betrekkingen tussen de burger en de overheid’ en voorzag ‘in een schei

ding tussen de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht’.80 Zij was 

‘wat de doelstellingen betreft, kennelijk gebaseerd op liberaaldemocrati

sche constituties’.81 De vraag was echter of de ontwerpgrondwet deze 

doelstellingen ook werkelijk naderbij bracht. Dit vereiste een heldere visie 

op wat een democratisch bestel precies kenmerkt en vereist. Aan die 

maatstaven kon de ontwerpgrondwet vervolgens getoetst worden. 

De studie ontwikkelde deze visie naar eigen zeggen in het licht van een 

‘formele vergelijking met andere westeuropese rechts en grondwetsbe

ginselen’.82 Onderzocht was in hoeverre de ontwerpgrondwet ‘de in wes

terse democratieën gebruikelijke rechten en vrijheden bevat’.83 De studie 

maakte niet duidelijk welke westerse democratieën als uitgangspunt 

waren genomen. Ook onderbouwde zij niet dat de maatstaf waaraan de 

ontwerpgrondwet werd gemeten inderdaad terug te vinden was in de 

constituties van die landen. Afgezien daarvan had de studie niet het 

karakter van rechtsvergelijking. Het was een analyse van de interne con

sistentie van een aantal bepalingen in de ontwerpgrondwet die saillant 

zijn vanuit het oogpunt van de liberale democratische rechtsstaat. 

Desalniettemin is de methodologische opmerking in de studie interes

sant: uitgangspunt bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de 

ontwerpgrondwet waren ‘de wezenlijke kenmerken’ van de constituties 

http://www.verfassungen.eu/griech/verf68-index.htm
http://www.verfassungen.eu/griech/verf68-index.htm
http://www.verfassungen.eu/griech/verf68-index.htm
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van westerse democratieën. Er was nog geen zelfstandige Gemeenschaps

maatstaf in Europese verdragen en ook de jurisprudentie van het Hof van 

Justitie – 1968 was aan de vooravond van de eerste befaamde uitspraken 

over fundamentele rechten, Stauder en Internationale – bood nog weinig 

aanknopingspunten.84 De constitutie van een aspirantlidstaat mocht 

geen ‘vreemd element’ zijn, zoals het Birkelbach rapport eerder had 

gezegd, te midden van de constituties van de zes lidstaten.

De Studie ontwikkelde de maatstaf waaraan de ontwerpgrondwet moest 

voldoen vanuit ‘een der wezenlijke kenmerken’ van democratische consti

tuties: de ‘mogelijkheid om de politieke en juridische situatie van staat en 

maatschappij te allen tijde met vreedzame middelen die in een rechtsstaat 

zijn aanvaard, te veranderen’.85  De vraag, met andere woorden, was of de 

invoering van de ontwerpgrondwet ‘de mogelijkheid biedt de huidige 

regeringsvorm feitelijk door een andere te vervangen’.86 Daarvoor was in 

de eerste plaats vereist dat ‘politieke grondrechten’ werden gewaarborgd: 

de vrijheid van meningsuiting en drukpers, de vrijheid van vergadering, 

de vrijheid van vereniging en partijvorming en het stakingsrecht.87 

Daarnaast was vereist een ‘scheiding en onderling evenwicht’ van de wet

gevende, uitvoerende en rechtsprekende machten.88 Het parlement diende 

controlebevoegdheden te hebben en representatief te zijn. 

De Studie liet zien dat de ontwerpgrondwet tal van mechanismen bevatte 

met een ‘ruime misbruikmarge’ die ‘in hun cumulatie’ leidden tot een 

‘drastische beknotting’ van de politieke grondrechten: ‘omvangrijke 

bevoegdheden’ tot beperking van de grondrechten voor de uitvoerende en 

de wetgevende macht; een ‘geringe bepaaldheid en nauwkeurigheid’ van 

die beperkingsgronden; en ruime mogelijkheden voor de regering om, na 

een onverbindend advies van het Constitutionele Hof, alle grondrechten 

buiten werking te stellen met een beroep op ‘een duidelijke bedreiging 

van de openbare orde en ’s lands veiligheid’.89 Zo waren er wettelijke voor

waarden en kwalificaties voor het beroep van journalist; kon het recht als 

journalist werkzaam te zijn, worden ingetrokken; konden uitgevers en 

eigenaars van drukwerken gedwongen worden hun functies op te geven; 

konden publicaties verboden worden ‘die de omverwerping van het 

bestaande politieke en maatschappelijke bestel beogen’ of die ‘de versprei

ding van denkbeelden, beginselen of de ideologie van buiten de wet 

gestelde politieke partijen beogen’.90 Vergaderingen die ten doel hebben 

‘de regeringsvorm of het huidige maatschappelijke bestel omver te 

werpen’ of ‘beginselen, programma’s of zienswijzen van verboden par

tijen te verbreiden’, waren verboden.91 Verenigingen en politieke partijen 

waren verboden waarvan de ‘activiteit gericht is tegen…de beginselen van 

het politiek en maatschappelijk bestel, de staatsveiligheid en de persoon

lijke vrijheden van de burgers’.92 De functie van volksvertegenwoordiger 
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was onverenigbaar met andere openbare ambten, bepaalde vrije beroepen 

zoals de advocatuur en posities in het bedrijfsleven.93 Behalve over grond

rechten was de Studie kritisch over garanties voor een evenwicht tussen 

de machten, in het bijzonder over het vermogen van de rechterlijke macht 

om als tegenkracht te fungeren: ‘de rechters, met name ook die van het 

Constitutionele Hof, kunnen niet onafhankelijk worden geacht, omdat zij 

door de regering worden benoemd’.94 Op grond van deze en andere bevin

dingen ‘moet ernstig betwijfeld worden of de ontwerpgrondwet beant

woordt aan het gestelde doel: de instelling van een democratische 

rechtsstaat’.95 

De Studie had ‘keinen offiziellen Character’ maar was ‘ausschliesslich fűr 

die Mitglieder des Europäischen Parlements bestimmt, die dem 

Ausschuss fűr die Assoziation mit Griechenland angehören’.96 Maar zij 

vond weerklank binnen het Europees Parlement en de Commissie. Op 12 

juli 1968 behandelde de Associatiecommissieraad de ontwerpgrondwet 

in het licht van de Studie. De leden van de Associatiecommissie kwamen 

tot de conclusie ‘dass man diese Verfassung selbst bei Oberflächlicher 

Betrachtung als undemokratisch bezeichnen könne. Nach Ansicht der 

Abgeordneten diene sie lediglich dazu, das gegenwärtige Regime zu ver

ewigen und ihm einen gesetzlichen Character zu verleihen’. 97 Martino 

gaf namens de Commissie een ‘grondige uiteenzetting’ over de ontwerp

grondwet.98 Hij vatte zijn bezwaren als volgt samen: ‘belangrijke bepalin

gen met betrekking tot individuele rechten en fundamentele vrijheden 

zullen bij kracht van gewone wet worden vastgesteld; het ontwerp behelst 

concentratie van bevoegdheden in de handen van de regering, en met 

name ruime mogelijkheden tot uitoefening van de wetgevende macht; 

controlemogelijkheden van het Parlement op de executieve worden ver

zwakt…; de vrijheid der afgevaardigden bij de uitoefening van hun man

daat wordt beperkt; het nieuwe Constitutionele Hof is meer een behoeder 

van het regime dan van de Grondwet’.99 Na afloop van de vergadering 

bracht de Associatiecommissie een perscommuniqué uit waarin zij uiting 

gaf aan haar ‘bezorgdheid ten aanzien van sommige bepalingen van de 

ontwerpgrondwet en de voortzetting van de associatie met een land 

waarin de beginselen van vrijheid en democratie, die de basis vormen van 

de Europese Gemeenschap en van het associatieverdrag, niet worden 

geëerbiedigd’.100 Vanwege deze bezwaren bleef een hervatting van het 

associatieverdrag onbespreekbaar. Pas na de val van het kolonelsbewind, 

in 1974, kwamen de voortzetting van het associatieverdrag en lidmaat

schap voor de Gemeenschap weer in beeld.  
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6. Conclusies

De Europese Unie heeft de bevoegdheid toezicht uit te oefenen op de kwa

liteit van het constitutionele bestel in de lidstaten. Deze bevoegdheid 

bestaat uit drie elementen: de norm dat lidstaten de waarden van artikel 2 

VEU respecteren; controle of lidstaten zich aan die norm houden en het 

treffen van maatregelen indien blijkt dat dit niet het geval is. In gecodifi

ceerde vorm is deze bevoegdheid van betrekkelijk recente datum. Artikel 

2 (toen 6) werd geïntroduceerd in het Verdrag van Maastricht (1993). 

Artikel 7 is ingevoerd in het Verdrag van Amsterdam (1997), uit vrees 

voor de landen in Oost Europa die in 1993 lidmaatschap in het vooruit

zicht waren gesteld tijdens de Europese top in Kopenhagen.101 Het 

EU-kader voor het versterken van de rechtsstaat is in 2014 mede gelanceerd 

in reactie op het rechtsstaatverval in Hongarije en de ternauwernood 

afgewende constitutionele crisis in Roemenië in 2012.102 De bevoegdheid 

is zodoende onlosmakelijk verbonden met de toetreding van voormalige 

Oostbloklanden. 

De wortels van de bevoegdheid liggen echter in de jaren 60 van de vorige 

eeuw, met name in de reactie van de Europese Gemeenschap op de 

Griekse staatsgreep van 1967, het eerste geval van backsliding waarmee de 

Unie te maken heeft gekregen. Wat betreft het eerste element: de 

Gemeenschap gaf in de Griekse kwestie opnieuw aan het precedent was 

de weigering, begin jaren 60, om met Spanje en Portugal een associatie

verdrag met uitzicht op lidmaatschap te sluiten dat alleen democratische 

rechtsstaten (beoogd) lid kunnen zijn. Bovendien vormde de Griekse 

kwestie aanleiding om te verduidelijken wat deze maatstaf inhield, want 

het militaire bewind introduceerde in 1968 een nieuwe grondwet die op 

het eerste gezicht de kenmerken van een democratische rechtsstaat ver

toonde en mede bedoeld was om de betrekkingen met de Gemeenschap 

te herstellen. In haar analyse van deze Potemkingrondwet verduidelijkte 

de Gemeenschap wat zij verwachtte van (beoogd) lidstaten: effectieve 

waarborgen voor een onafhankelijke rechterlijke macht, de bescherming 

van politieke rechten, met name de vrijheid van meningsuiting en vereni

ging, en een vreedzame wisseling van de macht door middel van vrije ver

kiezingen. Wat betreft het tweede element: uit de Griekse kwestie blijkt 

dat de Gemeenschap het karakter van het constitutionele bestel van 

(beoogd) lidstaten niet als een interne aangelegenheid beschouwde 

waarin zij zich niet mocht mengen, maar als een zaak die haar direct aan

ging en die zij nauwlettend mocht en moest volgen en analyseren. Met 

name het Europees Parlement en de Commissie zagen een taak voor zich

zelf weggelegd. Wat betreft het laatste element, maatregelen in reactie op 
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rechtsstaatverval: de Gemeenschap bevroor het associatieverdrag en wei

gerde grootschalige financiële steun te verlengen.  

Hieruit volgt dat de Europese Gemeenschap nooit een zuiver economisch 

samenwerkingsverband is geweest dat onverschillig stond tegenover het 

constitutionele karakter van haar (beoogd) lidstaten. Zij is sinds de jaren 

60 een economisch samenwerkingsverband van en voor democratische 

rechtsstaten. De eisen van artikel 2 VEU die nu gelden, golden in de jaren 

60 ook, en werden toen ook al toegepast.103
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