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Het Duitse Constitutioneel Hof in Karlsruhe heeft het Europees Hof
ingeschakeld om te toetsen of het opkopen van obligaties door de
Europese Centrale Bank geoorloofd is.
Volgens het Constitutioneel Hof gaat de ECB met het opkopen van de obligaties in
tegen Europees recht, namelijk het verbod op monetaire begrotingsﬁnanciering.
Sinds maart 2015 koopt de ECB obligaties op, grotendeels staatsobligaties,
inmiddels maandelijks voor rond 60 miljard euro. Op die manier worden staten
geﬁnancierd en daarmee overschrijdt de ECB haar mandaat, vinden onder meer
politici Peter Gauweiler (CSU) en Bernd Lucke (oud-voorzitter AfD), die bij het
Constitutioneel Hof hebben geklaagd. Dergelijk economisch beleid is in de EU de
verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën en niet van de ECB, aldus de
klagers. Het Duitse Hof wil nu dat eerst het Europees Hof zich over de zaak buigt.
Een uitspraak wordt volgend jaar verwacht. Daarna beoordeelt het Duitse Hof of
het ECB-programma in overeenstemming is met de Duitse grondwet. In het
uiterste geval kan het Bundesverfassungsgericht de Duitse deelname aan het
opkopen van de obligaties door de ECB verbieden.
Het Bundesverfassungsgericht heeft een keer eerder een zaak doorverwezen aan
het Europese Hof in Luxemburg. Dat was in 2014, toen ging het om het OMTprogramma van de ECB, dat eveneens het opkopen van staatsobligaties moest
toestaan (OMT: outright monetary transactions). Het Europees Hof bepaalde in
2015 dat het OMT-programma onder voorwaarden geoorloofd was. Maar anders
dan bij het OMT-programma, een crisisinstrument dat tot nu toe niet is ingezet, is
bij het huidige ECB-beleid van QE (quantitative easing) al veel geld uitgegeven.
Dat verandert de zaak, vinden de klagers en het Duitse Hof. Lees meer bij
tagesschau.de en Handelsblatt.de
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