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Vergroten van de zichtbaarheid van het EU-recht in nationale cursussen

Voornaamste
kenmerken:

In Nederland spant de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
zich in om Europees recht zo veel mogelijk in de reguliere (nationale)
bijscholingscursussen te integreren.
Deze aanpak zorgt ervoor dat Nederlandse rechters en openbaar
aanklagers zich sterker bewust worden van het feit dat Europees recht
nationaal recht is. De integratie van Europees recht in de nationale
cursussen maakte het Europees recht echter enigszins 'onzichtbaar'.
Om aan te geven dat in een bepaalde cursus ook het desbetreffende
Europees recht wordt behandeld, zet het SSR in zijn catalogus met het
cursusaanbod een EU-vlag bij de cursusbeschrijving.
Als gevolg van deze praktijk is de zichtbaarheid van het Europees recht
in het curriculum van het SSR toegenomen. Bovendien zijn
cursusmanagers van het SSR zich er beter bewust van geworden dat,
indien van toepassing, het Europees recht moet worden opgenomen in
de cursussen die ze ontwikkelen en herzien.
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Overige
opmerkingen

Deze GOEDE PRAKTIJK is uiterst gemakkelijk over te nemen, en de
overdraagbaarheid ervan maakt de praktijk zeer aanbevelenswaardig.
Volgens de SSR was de invoering van de praktijk vrij eenvoudig, hoewel
de materiële uitvoering moeilijker en ook een tijdrovende
aangelegenheid bleek.
Om de praktijk toe te passen in alle cursussen van het permanenteeducatieprogramma, moesten de cursusmanagers en hun (externe pool
van) opleiders eerst beoordelen in hoeverre Europees recht deel
uitmaakte van hun cursusonderwerpen.
In 2011 omvatte het permanente-educatieprogramma van de SSR 531
cursussen, waardoor het aanzienlijke tijd en inspanningen vergde om
alle noodzakelijke beoordelingen te maken, met name voor de
cursussen waarin de integratie van Europees recht niet evident was.
Aangezien kan worden beargumenteerd dat vrijwel al het nationaal
recht in meer of mindere mate wordt beïnvloed door het Europees
recht, was er soms twijfel over de vraag of er een EU-vlag bij de
cursusbeschrijving moest worden geplaatst. Dat riep enige weerstand
op, maar stimuleerde ook interessante discussies over de specifieke
relaties tussen het nationaal en het Europees recht.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors", uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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