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De betekenis van het Handvest van de
Grondrechten van de Europese Unie
voor het bestuursrecht: een actualisatie
anno 2014
Prof mr. T Barkhuysen & m~ A. W Bos*
Begin 2011 schreven wij een artikel over de betekenis van het Handvest van de Grondrechten van
de EU voor het bestuursrecht. In dit artikel beschrijven wij de stand anno 2014. In het bijzonder
wordt ingegaan op het onderscheid tussen rechten en beginselen, het toepassingsbereik van het
Handvest (waarover meer duidelijkheid is ontstaan), de verhouding van het Handvest tot het
EVRM, de meerwaarde van het Handvest, de vraag of ambtshalve moet worden getoetst aan het
Handvest en het onderwerp van de botsing van grondrechten.
1.

Inleiding: aanleiding en opzet van
deze bijdrage

Begin 2011 schreven wij in dit tijdschrift een
artikel over de betekenis van het Handvest van
de Grondrechten van de Europese Unie voor
het bestuursrecht.1 Destijds was het nog kort
geleden dat het Handvest een bindend karakter
had gekregen ten gevolge van het Verdrag van
Lissabon. Mede daardoor bestond ten tijde van
het schrijven van ons artikel nog slechts beperk
te ervaring met dit Handvest. Gelet daarop
schreven wij destijds dat ‘sommige van onze
beschouwingen een wat speculatief karakter’
hadden. Wij beloofden over een aantal jaren in
een nieuwe bijdrage in dit tijdschrift op dit
thema terug te komen en verslag te doen van
de dan vermoedelijk meer bestendige rechts-

Tom Barkhuysen is advocaat te Amsterdam bij Stibbe
en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Univer
siteit Leiden. Arwin Bos is advocaat te Amsterdam,

praktijk met betrekking tot het Handvest. Bij
dezen lossen wij deze belofte graag in.
Deze actualisatie volgt de opzet van ons artikel
uit 2011, met dien verstande dat onderwerpen
als de inhoud van het Handvest en dejuridische
status daarvan, niet opnieuw (uitgebreide)
bespreking behoeven. Wel is het — waar het
betreft de inhoud van het Handvest - nuttig nog
wat uitgebreider in te gaan op het onderscheid
tussen beginselen en rechten. Hierna gaan we
wederom in op het toepassingsbereik van het
Handvest, waarover de afgelopen jaren veel te
doen is geweest. Vervolgens bespreken wij de
verhouding van het Handvest tot het EVRM,
waarbij ook de nakende toetreding van de EU
tot het EVRM aan bod komt. Aansluitend
bespreken wij opnieuw de meerwaarde van het
Handvest ten opzichte van andere grondrech
tencatalogi. Tot slot gaan wij in op een tweetal
meer specifieke onderwerpen/ontwikkelingen,
te weten de vraag of ambtshalve getoetst moet
worden aan het Handvest en het onderwerp
van de botsing van grondrechten.

verbonden aan Stibbe. Deze bijdrage is afgesloten op
1 februari 2014.
1

‘De betekenis van het Handvest van de Grondrechten
van de Europese Unie voor het bestuursrecht~ JBPIus
2011, p. 3 e.v.
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2.

Het onderscheid tussen rechten?
vrijheden en beginselen

Als uiteengezet in ons artikel uit 2011, maakt
het Handvest onderscheid tussen rechten en
vrijheden aan de ene kant en beginselen aan de
andere kant. Het belang van dit onderscheid is
dat beginselen — anders dan rechten — niet zelf
standig (dus: zonder andere basis) een ‘aan
spraak’ (subjectieve rechten) creëren voor het
individu. Beginselen moeten eerst worden uit
gewerkt/ontwikkeld middels wetgeving of uit
voeringshandelingen. Bij de interpretatie en
beoordeling van de wijze waarop die ~pdracht’
is ingevuld, zijn de beginselen dan vervolgens
wel relevant als toetsingsmaatstaf
Het onderscheid tussen rechten en beginselen
datwordtgehanteerdinhet Handvest,roeptver
schifiende vragen/problemen op. Hoe kan wor
den vastgesteld ofeen bepaling uit het Handvest
een recht of een beginsel bevat? Wanneer moet
aan een beginsel worden getoetst? En als aan een
beginsel moet worden getoetst, hoe ziet deze
toetsing er dan uit? De afgelopen jaren is geble
ken dat deze vragen niet eenvoudig vallen te
beantwoorden en velen hiermee worstelen.
Illustratiefzijn twee — leeswaardige — rapporten
die in 2011 en 2012 zijn uitgebracht door de
Europese Vereniging van Raden van Staten en
hoogste administratieve gerechten (~Associati
on of the Coundils of State and the Supreme
Administratieve Jurisdictions of the European
Union, hierna ‘~ACA-Europe”) naar aanleiding
vaneenseminaroverhetHandvestop24november 2011 in Den Haag en een symposium over
hetzelfde onderwerp in Madrid op 25 en26 juni
2012.’ Uit deze rapporten blijkt dat tussen de
lidstaten bij de benadering/toepassing van het
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onderscheid tussen beginselen en rechten,
onder meer de volgende verschillen bestaan:
•

•

•

Sommige lidstaten kennen ook in hun
nationale wet- en regelgeving equivalen
ten van de rechten en beginselen als neer
gelegd in het Handvest en het onderscheid
dat daartussen wordt gemaakt (het Franse
en Spaanse recht zou in dezen ook de
inspiratiebron zijn geweestvoor het Hand
vest), waar andere lidstaten (zoals Neder
land) dit onderscheid niet kennen;
In de lidstaten worden verschillende crite
ria gebruikt teneinde vast te stellen of een
bepaling uit het Handvest een recht of een
beginsel bevat Startpunt is in de regel de
tebt van de betreffende bepaling (het
gebruik van het woord ‘recht’ of ‘beginsel’)
en de Toelichting bij het Handvest. Dit
geeft in veel gevallen echter geen definitief
uitsluitsel (zo betekent het gebruik van het
woord ‘recht’ niet automatisch dat de
betreffende bepaling ook daadwerkelijk
een recht/vrijheid bevat en zijn er ook
hybride bepalingen). Daarom worden ver
schillende aanvullende criteria gebruikt,
zoals de bron van de betreffende bepaling
en de mate van precisie waarmee deze is
geformuleerd (waarover hierna meer); en
In bepaalde lidstaten (zoals Spanje) wordt
bij de inhoudelijke toetsing geen onder
scheid gemaakt tussen beginselen en rech
ten, terwijl in andere lidstaten (zoals
Nederland) wordt aangenomen dat begin
selen een beperktere reikwijdte en toet
singsintensiteit impliceren.

Het is aan het Hof van Justitie om verduidelij
king te geven over het onderscheid tussen
beginselen en rechten en de gevolgen daarvan
voor de rechterlijke toetsing. Tot op heden is dat
nog niet gebeurd. Uit de rapporten van ACA

De rapporten zijn te downloaden op «aca-europe.eu/
index.php/en/seminars/396-seminar-in-the-hagueon-24-november-201 1» en «aca-europe.eu/index.
php/enlcolloques-top-en».
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Europe en de literatuur3 valt wel een aantal fac
toren te destilleren die van belang zijn. Wij
bespreken deze hierna, waarbij we eerst nader
ingaan op het onderscheid tussen beginselen en
rechten en vervolgens op de gevolgen van dit
onderscheid voor de rechterlijke beoordeling.
Onderscheid tussen rechten en
beginselen
Het Handvest bevat geen overzicht van welke
bepalingen moeten worden gekwalificeerd als
‘recht’ en welke bepalingen als ‘beginsel: Ook is
het gebruik van het woord ‘recht’ of ‘beginsel’
in een bepaling niet doorslaggevend (vgl. artt.
14 en 25 van het Handvest en de Toelichting4
daarbij). De Toelichting het Handvest biedt
soms wel duidelijkheid (zie bijv. de toelichting
bij de artikelen 34 t/m 38), maar in veel gevallen
wordt in het midden gelaten of sprake is van
een recht of een beginsel. Voor die gevallen
worden wel de volgende criteria relevant
geacht:5

4.

5.

2.1

1.

2.

3.

3

Ofdebetreffendebepalingisgerichttoteen
persoon of— mde vorm van een ‘opdracht’ —
totdeoverheidJsditlaatstehetgeval,dankan
ditduidenopeenbeginsel;
Het gebruik van de woorden ‘overeen
komstig het recht van de Unie~ ‘de Unie
erkent en eerbiedigt’ of een verwijzing
naar het beleid van de Unie, duidt op een
beginsel;
Hoe concreter een bepaling is, hoe groter
de kans dat sprake is van een recht. Begin
selen bevatten over het algemeen een

Zie bijv. M. de Mol, A. Pahladsingh & LR. van Heijnm

6.

bepaalde beoordelings-/concretiserings
ruimte;
Als de bepaling ten doel heeft om het indi
vidu te beschermen, is dat een aanwijzing
dat sprake is van een recht;
In het verlengde van het vorige criterium:
als een bepaling individuele of subjectieve
rechten schept zonder dat uitwerking in
wet- of regelgeving nodig is, wijst dat op
een recht; en
De bron van een bepaling. Is de betref
fende bepaling bijvoorbeeld afkomstig uit
de Universele Verklaring voor de rechten
van de Mens of het EVRM, dan is dit een
aanwijzing dat sprake is van een recht. Is
de bron bijvoorbeeld gelegen in het Euro
pees Sociaal Handvest, dan kan dit eerder
een aanwijzing zijn dat sprake is van een
beginsel.

Het Hofvan Justitie heeft tot op heden nog geen
arrest gewezen waarin het hof expliciet beoor
deelt of een bepaling uit het Handvest nu een
recht of een beginsel is. Wel is een aantal con
clusies genomen, waarin een dergelijke beoor
deling wordt gemaakt. Een mooi voorbeeld is
de conclusie van A-G Cruz Vfflalén in de zaak
Association de Médiation Sociale van 18 juli
20 13.6 In zijn analyse concludeert CruzVillalén
dat art. 27 Handvest — dat het recht op informa
tie en raadpleging van de werknemers binnen
de onderneming bevat — valt aan te merken als
beginsel. De A-G hecht daarbij onder meer
belang aan het volgende:

6

Conclusie van A-G Cruz Villalön van 18 juli 2013,

gen, ‘Inroepbaarheid in rechte van het Handvest van de

C-176112. Zie ook de conclusie van A-G Trstenjak van

Grondrechten van de Europese Unie: Toepassingsge

8september2011, C-282/10 (Maribel Dominguez), par.

bied en het onderscheid tussen “rechten” en “beginse

75-79. In zaak C-176/12 is op 15januari 2014 arrest

len”’ , SEW 2012, p. 222 e.v.

gewezen door het Hof van Justitie maar daarin is het

4 PbEU 2007, C-303102.

Hof niet ingegaan op het onderscheid tussen beginse

5

Vergelijk ook de beoordeling door A-G Trstenjak in de

len en rechten. Wel is dit arrest van belang voor het

zaak Dominguez van de vraag of art. 31 lid 2 Handvest

onderwerp horizontale werking van grondrechten

eenrecht ofeen beginselbevat, C-282/10,alineal 75-59.

(welk onderwerp buiten het bereik van dit artikel valt).
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•

•

•

Het door art. 27 gewaarborgde recht op
informatie en raadpleging is van geringe
omvang; het beperkt zich tot ‘de gevallen
en onder de voorwaarden waarin het recht
van de Unie en de nationale wetgevingen
en praktijken voorzien’ (vgl. criterium 2
hiervoor);
De bepaling preciseert niet welk type
informatie moet worden meegedeeld en
op welke wijze de werknemers zullen wor
den geraadpleegd, noch op welke niveaus
en door welk middel van welke vertegen
woordigers de informatieverstrekking en
raadpleging zullen plaatsvinden. De
inhoud is volgens de A-G zo vaag dat hij
enkel kan worden begrepen als een
beleidsopdracht voor de overheden (vgl.
criteria 3 en 5 hiervoor); en
Artikel 27 is opgenomen onder de titel
‘Solidariteit’ welke hoofdzakelijk rechten
omvat die in wezen sociale rechten zijn.
Volgens Cruz Villalôn bestaat er een sterk
vermoeden dat de onder die titel opgeno
men grondrechten tot de categorie ‘begin
selen’ behoren.

Dat het Hof van Justitie tot op heden nog geen
aanleiding heeft gezien om in een concreet
geval te beoordelen of sprake is van een begin
sel of een recht, roept de vraag op of dit onder
scheid in de praktijk wel een grote rol speelt.
Dit hangt af van de vraag of dit verschil ook
daadwerkelijk relevante gevolgen heeft, in die
zin dat bij een beroep op een beginsel sprake is
van een ander juridisch regime dan bij een
beroep op een recht. Die vraag wordt hierna
behandeld.
2.2
De toepassing van beginselen
Beginselen kennen een minder ruim toepas
singsbereik dan rechten. Dit blijkt uit het
bepaalde in art. 52 lid 5 Handvest. Dit is een
complexe bepaling:
‘~4an de bepalingen van dit Handvest die begin
selen bevatten, kan uitvoering gegeven worden
door wetgevings- en uitvoeringshandelingen van
www.sdu-jb.nl
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de instellingen, organen en instanties van de Unie
en door handelingen van de lidstaten wanneer
zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, bij
de uitoefrning van hun respectieve bevoegdhe
den. De rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van
die bepalingen blijft beperkt tot de uitlegging van
genoemde handelingen en de toetsing van de wet
tigheid daarvan.”
Uit de eerste zin volgt dat beginselen niet zelf
standig rechten kunnen creëren. Bij een begin
sel is sprake van een (niet geheel vrijblijvende7)
opdracht aan de wetgever/lidstaat: creëer een
recht ter concretisering van het beginsel (het
beginsel wordt dan in een normatieve bepaling
gevat). Vervolgens kan de rechter — vide de
tweede zin van art. 52 lid 5 Handvest — ‘contro
leren’ of dit correct gebeurd is en — zo lijkt de
tekst te suggereren — ook niet meer dan dat. In
de praktijk roept dit verschifiende vragen op.
Een eerste vraag is welke handelingen precies
aan beginselen kunnen worden getoetst. De
tekst van art. 52 lid 5 Handvest lijkt te suggere
ren dat de rechter beginselen alleen kan toepas
sen ten aanzien van wetgeving en uitvoerings
handelingen die ertoe strekken om deze
beginselen inhoud te geven. In onze bijdrage in
2011 schreven wij al dat op die beperkte bena
dering kritiek mogelijk is. Ook De Mol, Pahlad
singh & Van Heijningen betwijfelen of een
dergelijke letterlijke lezing van art. 52 lid 5
Handvest juist is.8 Zij leiden dit onder meer af
uit de verwijzing in de Toelichting naar de
rechtspraak van het Hof van Justitie inzake het
voorzorgsbeginsel, het beginsel van de marktstabiliteit en het vertrouwensbeginsel. Uit deze
rechtspraak blijkt volgens De Mol e.a. niet dat
de toepassing van deze beginselen beperkt is tot

7

Artikel 51 lid 1 Handvest bevat de opdracht aan de lid
staten om de beginselen na te leven en de toepassing

ervan te bevorderen, wat suggereert dat lidstaten hier
niet geheel Vrij in zijn.
8

De Mol e.a. 2012, p. 234.
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‘uitvoeringshandelingen’ van de betreffende
beginselen. In aanvulling hierop heeft A-G
Cruz Vifialén in de hiervoor genoemde conclu
sie terecht op gewezen dat bij een dergelijke
beperkte uitleg — in elk geval bij sommige
‘beginselen’ — sprake zou zijn van een vicieuze
cirkel (zie alinea’s 69-70):
“69. Indiende vermelding ,,genoemde handelin
gen” uitsluitend betrekking had op de forma
tieve uitvoeringshandelingen die het beginsel van
inhoud voorzien, zou ik [...] in een ,,vicieuze
cirkel” terechtkomen, omdat die normatieve uit
voeringshandelingen dan zouden moeten wor
den getoetst aan een beginsel dat zijn inhoud,
zoals in artikel 27 van het Handvest wordt ver
klaar&, net op grond van die normatieve uitvoe
ringshandelingen krijgt.
70. Dit noopt mij tot het besluit dat de kring van
handelingen die volgens artikel 52, lid 5, tweede
zin, door de rechter mogen worden uitgelegd en
getoetst, verschilt van en groter is dan die van de
normatieve concretiseringshandelingen. In de
praktijk kunnen alle uitvoeringshandelingen die
verder gaan dan de wezenlijke en rechtstreekse
concretisering van het ,,beginsel’~ voor de rechter
worden aangevoerd, net als de overige uitvoe
ringshandelingen. Anders zouden zowel artikel
27 als de in artikel 52, lid 5, tweede zin, van het
Handvest geboden rechterlijke bescherming
daarvan, hun nuttige werking verliezen.”
In de praktijk zal het nog niet zo eenvoudig zijn
om te bepalen wanneer nog wel en wanneer
niet aan beginselen getoetst mag worden. Wij
verwachten dat dit in de toekomst nog de nodi
ge hoofdbrekens zal geven. In elk geval lijkt er
wel consensus over te bestaan dat beginselen
geen zelfstandige grond kunnen vormen om

9

Art. 27 Handvest bevat immers een recht op informatie

en raadpleging van werknemers in de gevallen en onder
de voorwaarden waarin het recht van de Unie en de nati
onale wetgevingen en praktijken voorzien.
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subjectieve rechten toe te kennen. Er zal dus
altijd enige ‘handeling’ vereist zijn om de
bescherming van beginselen te activeren. Hier
dringt de vergelijking zich op met niet-een
ieder verbmdende verdragsbepalingen. Derge
lijke bepalingen zijn niet rechtstreeks inroep
baar voor de nationale rechter en leggen geen
verplichtingen op aan de burger (vgl. de tekst
van art. 93 en 94 Grondwet), maar hebben wel
interne werking in die zin dat wetgever, bestuur
en rechter er aan gebonden zijn. Aldus zou een
beginsel ook grenzen kunnen stellen aan de aan
een lidstaat gelaten beoordelingsvrijheid.
Een andere vraag is hoe intensiefde rechterlijke
beoordeling mag/moet zijn, wanneer een
beroep op een beginsel wordt gedaan. Moet een
beroep op een recht intensiever worden getoetst
dan een beroep op een beginsel? Wij zien ver
schillende argumenten die leiden tot een beves
tigend antwoord op deze vraag. In de eerste
plaats volgt dit reeds uit de aard van de rechten
afgezet tegen die van de beginselen: rechten als
het recht op leven, verbod van slavernij, recht
op vrijheid en veiligheid, hebben een funda
menteel karakter. Beginselen betreffende de
bescherming van ouderen, de integratie van
personen met een handicap en milieubescher
ming hebben een ‘softer’ karakter. In de tweede
plaats zijn rechten in de regel meer specifiek/
concreet geformuleerd dan beginselen. Begin
selen bevatten algemene uitgangspunten, maar
in de regel wordt in het midden gelaten hoe
deze concreet moeten worden ingevuld. Deze
concrete invulling is aan de wetgever/lidstaten.
Gelet op de scheiding der machten, vraagt dit
ook om terughoudendheid van de rechter. Eén
en ander wordt nog versterkt doordat beginse
len zich in de regel bevinden op ‘sociaal terrein:
Op dit terrein is het bij uitstek primair aan de
wetgever om keuzes te maken. De nationale
bestuursrechter heeft tot op heden nog geen
expliciete uitspraak gedaan over de mate van
intensiteit waarmee hij een beroep op een
beginsel zal toetsen. Uit de inbreng van de Raad
van State ten behoeve van het Madrileense sym

Sdu Uitgevers
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posium in 2012 — als beschreven in het verslag
van dit symposium - valt af te leiden dat men
in Nederland geneigd is tot een terughoudende
toetsing (het onderzoeken van evidente vergis
singen), waarbij een grote beoordelingsruimte
aan de overheid wordt toegekend.
In dit verband kan nog worden gewezen op een
uitspraakvan de Afdeling van 7 februari 20 12.b0
Hierin moest de Afdeling in een vreemdelin
genprocedure een beroep op art. 24 Handvest
(dat de rechten van het kind bevat) beoorde
len. De Afdeling hanteerde hierbij een terug
houdende toets. De Afdeling baseerde deze
benadering op art. 3 Verdrag inzake de rechten
van het kind (IVRK), op welke bepaling art. 24
Handvest blijkens de Toelichting is gebaseerd,
en achtte daarbij in het bijzonder van belang dat
het geen norm betrof die zonder nadere uitwer
king in nationale wet- en regelgeving door de
rechter direct toepasbaar is. Ten gevolge hier
van constateerde de Afdeling dat aan het
bestuursorgaan ‘een beoordelingsruimte’ toekwam, ten gevolge waarvan zij enkel kon toet
sen of deze in het onderhavige geval was over
schreden. Het ligt onzes inziens in de rede dat
bij een beroep op beginselen uit het Handvest
bij de nationale bestuursrechter in de toekomst
een vergelijkbare benadering wordt gekozen
(vermoedelijk vallen aldus de bepalingen van
art. 24 Handvest ook als beginselen aan te mer
ken, alhoewel dit door de Afdeling niet is
onderzocht).
Een laatste vraag in dit verband is tot slot wat
de gevolgen zouden moeten zijn indien een
schending van een beginsel wordt vastgesteld.
Wat betreft het bestuursrecht ligt het in de rede
dat een geconstateerde schending van een
beginsel zal leiden tot vernietiging van het
bestreden besluit. Kan dit ook nog tot een scha
devergoedingsplicht leiden, bijv. ex art. 8:88
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Awb (dat een grondslag biedt om het bestuurs
orgaan te veroordelen tot betaling van een scha
devergoeding wegens een onrechtmatig
besluit)? Rechter Von Dawitz van het Hof van
Justitie is blijkens de rapporten van ACA-Euro
pe van opvatting dat beginselen geen grondslag
kunnen vormen voor een schadevergoedings
actie.11 De achterliggende gedachte is vermoe
delijk dat onder het Unierecht een eerste voor
waarde voor aansprakelijkheid van een lidstaat
wegens schending van gemeenschapsrecht is,
dat de geschonden rechtsregel ertoe strekt aan
particulieren rechten toe te kennen en aldus de
(vermogensrechteljke) belangen van particu
lieren beschermt. Voor zover daarmee wordt
geduid op het relativiteitsvereiste, geldt een
vergelijkbare eis in het Nederlandse schadever
goedingsrecht. Voor zover het daarbij echter
zou gaan om de vraag of een schending van een
beginsel überhaupt tot onrechtmatigheid van
een besluit kan leiden, betwijfelen wij of dit ook
in ons nationale bestuursrecht een rol zou spe
len. Volgens vaste jurisprudentie is met de ver
nietiging van een besluit — dus ook wanneer
daaraan ten grondslag ligt dat het besluit is
genomen in strijd met een beginsel uit het
Handvest— de onrechtmatigheid van dat besluit
en de schuld van het bestuursorgaan gegeven.
Als vervolgens ook kan worden aangetoond dat
het vernietigde besluit tot schade heeft geleid,
leidt dat op basis van nationaal recht (in begin
sel) tot een schadevergoedingsverplichting.
Ook hier is het echter wachten op het eerste
voorbeeld in de jurisprudentie.’2

11 Zie het verslag van het symposium van 25 en 26juni
2012 in Madrid, p. 29.
12 Een interessante vraag is nog of bij een schadevergoe
dingsactie in verband met een vernietigd besluitwegens
schending van een Handvestbeginsel, ook een rol zal
spelen of de schending van het betreffende beginsel
~voldoende gekwalificeerd’ is (dit is op grond van EU
recht een vereiste voor het ontstaan van aansprakelijk

10 ABRvS 7 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV3716,
IV 2012, 152, JHG 2013,9 m.nt. Rodrigues.
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Toepassingsbereik van het Handvest

In onze bijdrage uit 2011 schreven wij dat het
toepassingsbereik van het Handvest een lastig
onderwerp is. Dat blijkt al als we de tekst van
art. 51 lid 1 Handvest leggen naast de toelich
ting bij die tekst. Volgens het eerste lid van art.
51 Handvest, zijnde bepalingen van het Handvest gericht tot de instellingen, organen en
instanties van de Unie met inachtneming van
het subsidiariteitsbeginsel (hierover bestaat
geen discussie), alsmede, uitsluitend, wanneer
zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot
de lidstaten. Waar het betreft de lidstaten (de
instellingen van de EU zijn sowieso gebonden
aan het Handvest), wordt hier dus het ‘ten uit
voer brengen’ van Unierecht centraal gesteld.
De Toelichting gaat echter verder. Hierin staat
het volgende:
“Wat de lidstaten betreft, blijkt uit de jurispru
dentie van het Hof ondubbelzinnig dat de ver
plichtingen tot eerbiediging van de in het kader
van de Unie vastgestelde grondrechten alleen
geldt voor de lidstaten wanneer deze optreden
binnen het toepassingsgebied van het recht van
de Unie (...).“[vet auteurs].
Deze tekst suggereert dat het bereik van het
Handvest ruimer is, namelijk dat het Handvest

voor de lidstaten niet alleen bindend effect
heeft wanneer zij het recht van de Unie ten uit
voer brengen, maar ook wanneer zij optreden
binnen het toepassingsgebied van dit recht. In
onze bijdrage uit 2011 gingen wij van deze laat
ste benadering uit, met dien verstande dat wij
destijds constateerden dat het niet altijd mak
kelijk was de grenzen terzake af te bakenen.
Sinds 2011 is de vraag naar de toepasselijkheid
van het Handvest meerdere malen aan de orde

gekomen in jurisprudentie van het Hofvan Jus
titie.’3 Hiermee is (iets) meer duidelijkheid ont
staan over de vraag wanneer het Handvest toe
passelijk is. Een centrale plaats in dit verband
wordt ingenomen door het arrest Âkerberg
Fransson van 26 februari 20l3.’~ Deze zaak
betrof de oplegging van belastingboetes en ver
volgens strafrechtelijke vervolging voor het
zelfde vergrijp’ (belasting-/BTW-fraude) in
Zweden. Middels prejudiciële vragen, werd aan
het Hof van Justitie voorgelegd of in dezen het
ne bis in idem-beginsel als vervat in art. 50
Handvest van toepassing was. Een aantal lidsta
ten (waaronder Nederland) betoogden dat deze
vragen niet-ontvankelijk moesten worden ver
klaard om de reden dat de opgelegde boetes en
de ingestelde strafzaak niet op de tenuitvoerleg
ging van het Unierecht berustten. Het zou hier
volgens deze lidstaten strikt genomen namelijk

tonrechter) 6 februari 2012,AB 2012/341). Zou dit zich
voordoen, dan zou dat een flinke rem zetten op het ont

13 Zie voor een overzicht ook D. Sarmiento, ‘Who’s afraid

staan van aansprakeijkheidssituaties. Beginselen zijn

of the Charter? The Court of Justice, national courts

immers weinig ‘concreet~ In dit verband kan worden

and the new framework of fundamental rights protec

opgemerkt dat de Unierechtelijke voorwaarden voor

tioninEurope~ CommonMarketLawReview5o,p. 1267

het ontstaan van aansprakelijkheid in Nederland wor

cv.; M. de Mol, ‘De toepassing van Uniegrondrechten

den gezien als ‘minimumvereisten hetgeen impliceert

op nationaal recht en het allocatiebeginsel’, NTM/

dat de nationale rechter niet gehouden is te beoordelen

NJCM-Bulletin 2013, p. 731 cv..

of de schending voldoende gekwalificeerd is (zie ook

14 HvJ EU 26 februari 2013, C-617/10, JB 2013,58 m.nt.

J.E.M. Polak e.a., ‘Overheidsaansprakeijkheid anno

Veenbrink & De Waele, AB 2013/131 runt. Widders

2002: de stand van de rechtsontwikkeing~ O&A 2002,

hoven, JHG EU-Handvest Selecties, Den Haag: Sdu Uit

p. 2 cv., in het bijzonder par. 5). Het Nederlandse sys

gevers 2013, nr. 13 m.nt. Morijn, EHRC 2013, 112 m.nt.

teem

Morijn. Zie ook: M.A. Fierstra. ‘Akerberg Fransson:

—

met vernietiging van het besluit is onrechtma

tigheid gegeven

—

kan dus gewoon worden toegepast,

hetgeen wij ook waarschijnlijk achten.
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niet gaan om de omzetting van een richtlijn. Dit
betoog viel op zichzelf te begrijpen; uit Euro
pese regelgeving (waaronder richtlijn 2006/112/
EG) Volgt weliswaar dat lidstaten alle wettelijke
en bestuursrechtelijke maatregelen moeten
treffen om te waarborgen dat de btw op hun

grondgebiedvolledigwordt geïnd en om fraude
te bestrijden, maar lidstaten zijn vrij in de keuze
voor de manier(en) waarop zij dat doen. Waar
het betreft sanctionering van belastingfraude is
dus sprake van een zekere discretionaire ruim
te voor de lidstaten en in Âkerberg Fransson
ging het nu juist om de verenigbaarheid van die
(nationaal ingevulde) sancties met het Handvest. Nu de sancties op het niveau van de lidstaat
worden vastgesteld — en de vorm van deze sanc
ties dus niet dwingend worden voorgeschreven
door het Unierecht — zou verdedigbaar zijn
geweest dat niet was voldaan aan het criterium
van art. 51 eerste lid van het Handvest dat spra
ke moet zijn van de ‘tenuitvoerlegging van Uni
erecht. Het Hof koos echter voor een andere —
ruimere — opvatting, en achtte het Handvest wel
van toepassing. Hierbij was voor het Hof door
slaggevend dat met de betreffende sanctiemaat
regelen (de oplegging van belastingboetes en
strafvervolging) uitvoering werd gegeven aan
de door Unierecht aan de lidstaten opgelegde
verplichting om gedragingen waarmee de
financiële belangen van de Unie worden
geschaad, effectief te bestraffen (ontvangsten
uit de BTW behoren namelijk tot de eigen mid
delen van de Unie). In de literatuur wordt wel
aangenomen dat dit oordeel tot gevolg heeft dat
het Handvest van toepassing is op alle natio
nale sancties waarmee wordt opgetreden tegen
overtredingen van het Unierecht.’5

ting bij art. 51 eerste lid Handvest. Meer con
creet heeft het Hof geoordeeld/bevestigd dat:
1. de in de rechtsorde van de Unie gewaar
borgde grondrechten toepassing kunnen
vinden in alle situaties die door het Uni
erecht worden beheerst, maar niet daar
buiten (r.o. 19);
een nationale regeling die niet binnen het
kader van het Unierecht valt, niet aan het
Handvest kan worden getoetst (r.o. 19); en
2. er geen gevallen kunnen zijn waarin het
Unierecht geldt zonder dat de grondrech
ten uit het Handvest toepassing vinden;
wanneer het Unierecht toepasselijk is,
impliceert dit dus dat de door het Handvest gewaarborgde grondrechten toepas
sing vinden (r.o. 21).
Met deze overwegingen is bevestigd dat de
(ruime) lijn die gold ten aanzien van grond
rechten als algemene beginselen van het recht
van de Unie, ook geldt ten aanzien van het
Handvest (dus ondanks het bepaalde in art. 51
Handvest). Meer concreet is met het arrest
Akerberg Fransson bevestigd dat het Handvest
in elk geval in de volgende twee gevallen van
toepassing is:
1. Wanneer sprake is van nationale maatrege
len ter uitvoering van Unierecht.’6 Het
betreft die gevallen waarin lidstaten uitvoe
ring geven aan verordeningen, maatregelen
nemen ter omzetting van een richtlijn, en
gevolg geven aan besluiten van EU-instel
lingen. Wij noemden dit eerder de situatie

16 Deze categorie wordt ook wel ontleend

Uit het arrest Akerberg Fransson kan worden
afgeleid dat het Hof kiest voor een meer ruime
opvatting, zoals die is neergelegd in de Toelich
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aan het arrest

Wachauf: HvJ EG 13 juli 1989, C-5/88, Jur. 1989, p.
1-02609 ( Wachauj). Zie als recent voorbeeld van deze
categorie HvJ EU (grote kamer) 22 oktober 2013,
C-276112, r.o. 27 (Sabou). Overigens werd in dit arrest
desondanks niet getoetst aan het Handvest omdat het
een situatie betrof die zich afspeelde (kort) voor 1

15 Zie bijv. Widderahoven in zijn noot bij Âkerberg Frans
son, AB 2013, 131.
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december 2009, het moment waarop het Handvest de
status van verdrag kreeg.
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waarbij de nationale lidstaat optreedt als
tussenpersoon van de ~u•~7 Hoewel er twij
fel over kan bestaan, is verdedigbaar dat ook
de situatie in Akerberg Fransson onder deze
categorie valt: het betrof de situatie dat een
lidstaat op grond van Unierecht (in dit geval
een Richtlijn) verplicht is te handelen
(namelijk om te waarborgen dat de BTW op
zijn grondgebied volledig wordt geïnd, zij
het dat er strikt genomen geen sprake was
van de omzetting van een concrete Richt
lijnbepaling maar meer van een algemene
norm daarin en in het VWEU om de hand
having te verzekeren); en
2. Wanneer lidstaten maatregelen nemen die
een beperking opleveren van het Unierecht,
zoals in het bijzonder de vier basisvrjheden
(vrij verkeer van personen, goederen, dien
sten en kapitaal) en het recht van
Unieburgerschap.IS~~S Een voorbeeld in dit
verband is het arrest Rottman waarin het
ging om een nationale maatregel die zou
leiden tot verlies van de status van EU-bur
ger.2° Volgens het Hof valt een dergelijke
maatregel onder het Unierecht (r.o. 42), wat
— gelet op Âkerberg Fransson — impliceert
dat in een dergelijke situatie ook het Handvest van toepassing is.2’

Met het arrest Akerberg Fransson is eveneens
bevestigd dat het Handvest in elk geval niet van
toepassing is wanneer elk verband met het Uni
erecht ontbreekt.22 Wat resteert, is de vraag of
het Handvest ook van toepassing is in een restcategorie (de ‘derde categorie) waarin — hoewel
geen uitvoering wordt gegeven aan Unierecht,
en ook geen beperking wordt aangebracht op
Unierecht — er toch een verband is met dit Uni
erecht.23 Deze vraag staat nog grotendeels

‘open’ en zal vermoedelijk de komende jaren
van geval tot geval nader worden beantwoord.
Een aantal voorbeelden van de afgelopen jaren:
Het arrest Murat Dereci:24 uit dit arrest
kan worden afgeleid dat het enkele bezit
van het EU-burgerschap (wat op zichzelf
gezien kan worden als link’ met het EU
recht), met automatisch de bescherming
van het Handvest activeert.25 Voor acti
vering van het Handvest is aanvullend
vereist dat de betreffende EU-burger op
de een of andere manier het ‘effectieve

eveneens impliceert dat het Handvest in die situatie van
toepassing zou zijn.
22 Zie HvJ EG 18 december 1997, C-309/96 (A,snibaldi),
waar heleen zuiver nationale situatie betrof (het feit dat
de Unie op het betrokken terrein wel enige bevoegd

17 Zie Barkhuysen & Bos 2011, p. 15.

heden had, was onvoldoende). Vgl. ook HvJ EU 12 juli

18 VgL het verslag van het symposium van 25 en 26 juni

2012, C-466/11 (C,,rra e.a.), r.O. 19-21. Hierin betrof

2012 in Madrid, p. 23, waaruit blijkt dat binnen de

het geen zuiver nationale Situatie, maar kon toch geen

hoogste bestuursrechtcolleges van de lidstaten hierover

verband met Unierecht worden gelegd. Tot slot kan

ook consensus bestaat.

verwezen worden naar HvJ EU 7juni 2012, C-27/11

19 Deze categorie wordt wel ontleend aan het arrest HvJ

(Vinkov), r.o. 59.

EG 18 juni 1991, C-260/89, Jur. 1991, p. 1-02925 (ERT).

23 Zie hierover bijv. T. Tridimas, The General Principles

20 HvJ EU 2 maart 2010, C-135108, NJ 2010, 291 (Rott

of EU Law’ Oxford Oxford University Press 2006, p.

mai,,,). Zie voor een nationaal voorbeeld ABRvS 4juli

36-42.

2011, nr. 201103855/11V2, gepubliceerd in JHG EU

24 HvJ EU 15 november 2011, C-256/l 1 (Deren).

Handvest Selecties 2013, nr. 5 m.nt. van der Linden.

25 Zie hierover Van der Mei in zijn noot bij Dereci in JHG

21 Vergelijk ook HvJ EU 8 maart 2011, C-34/09, NJ 2011,

EU-Handvest Selecties 2013, nr. 6. Zie over (de recente

488 (RuizZambrano), waarin het een nationale maat

jurisprudentie met betrekking tot) het EU-burger

regel betrof die zou leiden tot het verlies van aan het

schap, en de relatie tot (de toepasseijkheid van) het

98

Unieburgerschap ontleende rechten. Volgens het Hof

Handvest, ook uitgebreid A-G Wattel in zijn conclusie

was dit in strijd met het bepaalde in art. 20 VWEU, wat

van 27 augustus 2013, ECLI:NL:PHR:2013:829.

Jurisprudentie Bestuursrecht plus, 2014

Sdu Uitgevers

wwwadu-jb.nl

DE BETEKENIS VAN HET HANDvE5r VAN DE GRoNDREcHTEN VAN DE EUROPESE UNIE

genot wordt ontzegd van de belangrijkste
aan de status van EU-burger ontieende

rechten (in welk geval sprake is van de
tweede categorie, als hiervoor
besproken).26
Het arrest lida dat vergelijkbaar is met de
hiervoor besproken uitspraak:27 uit dit
arrest blijkt dat het louter hypothetische
vooruitzicht van de uitoefening van het
recht van vrij verkeer geen toereilcende
band met het Unierecht vormt om toe
passing van de voorschriften ervan — en
daarmee dus ook van het Handvest - te
rechtvaardigen. Overigens is het opval
lend dat het Hof in deze uitspraak bij de
beoordeling van de vraag of het Handvest
van toepassing is» een andere — minder
algemene — benadering kiest dan in het
latere arrest Akerberg Fransson?~ Vol
gens het Hof in lida (zie r.o. 79), dient bij
de beoordeling van de vraag of sprake is
van de tenuitvoerlegging van het recht
van de Unie (en dus of het Handvest van
toepassing is), onder andere te worden
nagegaan 1) of de betrokken nationale
regeling de uitvoering beoogt van een
Unierechtelijke bepaling, 2) welke de aard
van de nationale regeling is, 3) of de nati
onale regeling andere doelstellingen
nastreeft dan die waarop het recht van de
Unie ziet, ook wanneer de regeling dit
recht indirect nadelig kan beïnvloeden,
en 4) of ter zake een Unierechteljke rege

26 V8L HvJ EU 8 mei 2013, C-87112, RvdW 2013, 926
(Kreshnik), r.o. 40-43, en HvJ EU 6 december 2012,
C-356111 en C-357/11, EHRC 2013, 51 m.nt. Schrau
wen (O&S). Overigens was in deze laatste zaak een
richtlijn van toepassing (de gezinsherenigingsricht
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ling bestaat die specffiek is of die de nati
onale regeling nadelig kan beïnvloeden.
•

Het arrest Gueye en Sanchez dat in een
ander segment valt dan de hiervoor
besproken twee uitspraken:29 uit dit
(casuïstische) arrest kan worden afgeleid
dat het, om het Handvest van toepassing
te laten zijn, onvoldoende is dat een Uni
eregeling in meer algemene zin raakvlak
ken heeft met de nationale handeling in
kwestie. Vereist is dat de betreffende Uni
eregeling meer specifiek inhoudelijk —
dus: materieel — een regeling bevat voor
de betreffende nationale handeling (zie
r.o. 50-69).

•

Het arrest Cruciano Siragusa dat verge
lijkbaar is met de voorgaande uitspraak:3°
uit dit arrest blijkt dat een indirect ver
band met het gemeenschapsrecht onvol
doende is om de bescherming van het
Handvest — en daarmee ook de bevoegd
heid van het Hof van Justitie — te active
ren. In casu betrof het een nationale
maatregel strekkende tot bescherming
van het milieu, meer concreet een bevel
om bepaalde uitgevoerde werkzaamhe
den ongedaan te maken omdat deze in
strijd waren met een wet tot bescherming
van het landschap. Omdat ook het Unierecht bepaalde regels op het gebied van
miieurecht bevat, meende de nationale
rechter dat hij het Hof van Justitie preju
diciële vragen kon stellen over de ver
enigbaarheid van het bevel met het
Handvest. Het Hof achtte dit verband
echter onvoldoende, waarbij het onder
meer overwoog dat vereist is “dat er een
zekere mate van verband bestaat dat ver
der gaat dan het dichtbij elkaar liggen

lijn), zodat die behoort tot de eerste categorie waarin
het Handvest van toepassing is.
27 HvJ EU 8november2012, C-40/1 1, NJ2013, 170 (lida).
28 Vgl. ook A.P.W. Duikersloot e.a., ‘Kroniek Europees
staats- en bestuursrecht~ NTB 2013, 18.
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29 HvJ EU 15 september 2011, gevoegde zaken C-483/09
en C-1/10 (Gueye & Saischez).
30 1-IvJ EU 6 maart 2014, C-206/13 (Cruciano Siragusa).
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van de betrokken materies of de indirecte
invloed Van de ene materie op de andere”
(r.o. 24).
Het arrest Giuseppa Romeo dat weer een
eigenstandige positie inneemt ten opzich
te van de voorgaande uitspraken:31 dit
arrest betrof een zuiver interne situatie op
grond waarvan het Handvest in beginsel
niet van toepassing was. Het Hofging ech
ter ambtshalve na of het toch bevoegd was
om een antwoord te geven op de Voorge
legde vragen over de verenigbaarheid van
een nationale maatregel met het Handvest.
In de situatie dat het geding buiten de wer
kingssfeer van het Unierecht valt, bestaat
een dergelijke bevoegdheid volgens het
Hof — onder verwijzing naar vaste juris
prudentie — toch wanneer het nationale
recht rechtstreeks en onvoorwaardelijk
naar de inhoud van Unierechtelijke bepa
lingen verwijst ter bepaling van de voor
schriften die in de interne situatie van de
betrokken lidstaat van toepassing zijn (r.o.
21). Achterliggende gedachte is het belang
van een uniforme uitlegging van het Unierecht. Hieruit kan worden afgeleid dat de
nationale wetgever zelf~ door een (recht
streekse en onvoorwaardelijke) link te leg
gen tussen een zuiver interne situatie met
EU-recht, de bescherming/toepasselijk
heid van het Handvest kan activeren. Zie
in dit verband overigens ook het arrest
Teresa Cicala32 waaruit kan worden afge
leid dat in het nationale recht specifiek
moet zijn verwezen naar het Handvest om
te kunnen spreken van een situatie waarin
het Handvest rechtstreeks toepasselijk is
gemaakt door dit nationale recht. In deze
zaak werd in het nationale recht slechts

verwezen naar de ‘gemeenschapsrechte
lijke beginselen, wat voor het Hof van
Justitie onvoldoende was. Derhalve con
dudeerde het Hof dat sprake was van een
zuiver interne situatie waarin het Hof
onbevoegd was.
De jurisprudentie van de afgelopen jaren over
ziende, menen wij dat het Hof van Justitie —
buiten de hiervoor genoemde twee categorieën
(ofwel EU recht wordt uitgevoerd dan wel het
EU recht wordt beperkt) niet snel aanneemt dat
het Handvest van toepassing is. Voor zover ons
bekend, is dit slechts in één situatie aanvaard,
te weten wanneer het nationale recht zelf— mid
dels een rechtstreekse en onvoorwaardelijke
verwijzing naar de inhoud van Unierechtelijke
bepalingen ter bepaling van de voorschriften
die in de interne situatie van de betrokken lidstaat van toepassing zijn — de toepasselijkheid
van het Handvest activeert (vide het arrest
Giuseppa Romeo). Hieraan lag overigens vaste
jurisprudentie ten grondslag.
Evenals het Hof van Justitie, beoordeelt de nati
onale (bestuurs)rechter bij een beroep op het
Handvest of sprake is van een situatie als
bedoeld in art. 51 lid iHandvest. Is dat niet het
geval, dan wordt in de regel geen inhoudelijke
beoordeling van het beroep op het Handvest
gemaakt. Opvallend is overigens dat de natio
nale rechter — in elk geval de Afdeling - ook na
het arrest Akerberg als centrale criterium blijft
gebruiken of ‘het recht van de Unie ten uitvoer
wordt gebracht~ daarbij kennelijk aansluiting
zoekend bij de tekst van art. Sllid lHandvest.33
Om misverstanden te voorkomen, zou het wat
ons betreft de voorkeur hebben om aansluiting
te zoeken bij de tekst van de Toelichting en dus

33 Zie
31 HvJ EU 7 november 2013. C-313/12 (Giuseppa
Romeo).
32 Hyj EU 21 december 2011, C-482110. AB 2012/254
m.nt. Widdershoven (Teresa Cicala).
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ABRvS

13

december

2013.

ECLI:NL:RVS:2013:2529, r.o. 1.1, ABRvS 17 april
2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ8389, r.o. 3.1 en ABRvS 27
februari 2013, ECLI~NL:RVS:2013:BZ2516,JB 2013,76,
r.o. 5.1.
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als criterium te gebruiken ‘optreden binnen het
toepassingsgebied van het recht van de Unie:
Overigens vloeit de toepasselijkheid van het
Handvest in nationale procedures totOp heden
in de regel voort uit de situatie dat de Neder
landse Staat optreedt als ‘tussenpersoon’ van de
EU. Het betreft in het bijzonder de situatie dat
uitvoering wordt gegeven aan een richtlijn. Dit
wordt de laatste tijd kritischer getoetst dan
voorheen. Oordeelde de Afdeling aanvankelijk
nog dat het Handvest reeds van toepassing is
als de voorliggende wet- en regelgeving in alge
mene zin (mede) strekt tot implementatie van
een richtljn,H thans wordt getoetst of de speci
fieke voorliggende bepalingen uit deze wet- en
regelgeving een omzetting vormen van één of
meer bepalingen uit een richtlijn.35 Daarnaast
blijkt uit een uitspraak van 4juli2012 dat wan
neer een richtlijn nog niet in nationale wetge
ving is geïrnplementeerd en de implementatie
termijn nog niet is verstreken, een besluit dat
op die nationale wetgeving is gebaseerd niet
binnen de werkingssfeer van het Handvest valt,
ook al zou dat wel het geval zijn als de richtlijn
al wel was geïmplementeerd.36 Dit vanuit de
gedachte dat dan het recht van de Unie nog niet
ten uitvoer is gebracht. In dit verband kan ove
rigens worden opgemerkt dat op basis van
jurisprudentie van het Hof van Justitie, lidsta
ten te goeder trouw moeten handelen en zij
derhalve — hoewel de implementatietermijn
van een richtlijn nog niet is verstreken — gedu
rende die termijn in elk geval geen maatregelen
mogen nemen die de verwezenlijking van de
resultaten van de richtlijn ernstig in gevaar
brengen.37 Doet een dergelijke situatie zich
voor (of wordt dit gesteld) dan is het denkbaar
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dat het Handvest, ondanks dat de betreffende
richtlijn nog niet is omgezet, dan al wel bij de
beoordeling moet worden betrokken.
Tot slot merken wij in dit verband nog op dat
het aan de nationale (verwijzings)rechter is om,
wanneer hij een prejudiciële vraag stelt over het
Handvest, omstandigheden naar voren te bren
gen die erop wijzen dat in de betreffende zaak
(mogelijk) het Handvest van toepassing is.
Gebeurt dit niet, dan kan dat leiden tot een ken
nelijk onbevoegdverklaring, zo blijkt uit het
arrest Negôcios.38 Andersom dient het Hof,
wanneer een nationale regeling wel valt binnen
de werkingssfeer van het Umerecht, alle uitleg
gingsgegevens te verschaffen die de nationale
rechter nodig heeft om te kunnen beoordelen
of deze regeling verenigbaar is met de funda
mentele rechten uit het Handvest.39
4.

Verhouding van het Handvest tot
het EVRM

4.1

Het Handvest ten opzichte van het
EVRM
In onze bijdrage uit 2011, zijn wij vrij uitvoerig
ingegaan op de verhouding van het Handvest
tot het EVRM. In dat verband maakten wij
onder meer een analyse van de inhoud en reik
wijdte van de bepalingen van het Handvest ten
opzichte van de bepalingen van het EVRM. Wij
zullen deze analyse hier niet herhalen. Voor de
zelfstandige leesbaarheid van het onderhavige
artikel, herhalen wij hier wel de belangrijkste
conclusies:

38 HvJ EU 7

maart

2013, C-128/12, EHRC 2013, 114

(Negôcios). Zie voorts HvJ EU 6 maart 2014, C-206/13

34 Ziebijv.ABRvSl9juli20l 1,ECLI:NL:RVS:201 1 :BR3782,
AB 2011/260 m.nt. Widdershoven, r.o. 2.6.3.
35

Zie

bijv.

ABRvS

17

april

2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ0424, r.o. 10.1, waaruit
2013,

BCLI:NL:RVS:2013:BZ8389, r.o. 3.1.

blijkt dat ook de Afdeling een zekere bewijslast op de
appellant legt om aan te tonen dat de betreffende

36 ABRvS 4juli2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX0579.
37 HvJ EG 18 december 1997 C-129/96, AB 1998, 192
m.nt. Van der Burg (Inter-Environnemeut).
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Is sprake van corresponderende rechten
(dit is het geval als een bepaling uit het
Handvest is gebaseerd op een bepaling uit
het EVRM) dan is het beschermingsni
veau van die rechten onder het Handvest
ten minste gelijk aan het beschermingsni
veau onder het EVRM. De bepaling uit het
Handvest wordt in dat geval ook dikwijls
uitgelegd aan de hand van dejurispruden
tie van het EHRM omtrent de correspon
derende EVRM-bepaling;
Het Handvest kan meer bescherming bie
den dan het EVRM (zie ook art. 52 lid 3
Handvest).; en
Voor zover een bepaling uit het Handvest
niet correspondeert met een bepaling uit
het EVRM, komt daaraan zelfstandige
betekenis toe, met dien verstande dat er
vaker wel enige overlap zal bestaan met het
EVRM en de daaronder gewezen jurispru
dentie omdat de bepalingen van het EVRM
daarin vaak heel ruim zijn uitgelegd.

2.

3.

geval (een beroep op de artt. 1, 18 en 47 Handvest) niet tot een andere conclusie leidde dan
het EVRM (art. 3 EVRM).4’ Uit het feit dat het
Hof hier een beoordeling maakte van de vraag
of van een groter beschermingsbereik sprake
was, valt impliciet af te leiden dat het Hof in elk
geval niet uitsluit dat een dergelijke situatie zich
voor kan doen.
De derde situatie — waarin een beroep wordt
gedaan op een bepaling die niet voorkomt in
het EVRM — heeft zich eveneens voorgedaan.
Zo heeft het Hof van Justitie inmiddels enkele
arresten gewezen over de vrijheid van onderne
merschap (art. 16 Handvest).42
Van belang is nog dat de afgelopen jaren meer
helderheid is ontstaan over de (procedurele)
wijze waarop het Hof van Justitie met beroepen
op het EVRM en/of het Handvest omgaat. De
belangrijkste condusies zijn als volgt:
1.

De jurisprudentie van het Hof van Justitie van
de afgelopen jaren had voornamelijk betrek
king op de eerste situatie, dus de situatie dat
bepalingen uit het Handvest corresponderen
met bepalingen uit het EVRM, waarbij boven
dien aansluiting wordt gezocht bij de jurispru
dentie van het EHRM.4° In deze gevallen werd
— met inachtneming van de jurisprudentie van
hetEHRM—inderegeleengelijkbeschermings
niveau aanvaard als onder het EVRM.
Ons is één arrest bekend van het Hof waarin
expliciet de vraag aan de orde kwam of het
Handvest ook meer bescherming kan bieden
dan het EVRM (de tweede situatie). In dit arrest
van 21 december 2011 kwam het Hof tot het
oordeel dat het Handvest in het voorliggende

Wanneer een beroep wordt gedaan op een
bepaling uit het EVRM, maar het daarin
neergelegde (grond)recht ook is vervat in
een bepaling van het Handvest, dient voor
het Hof van Justitie primair een beroep te
worden gedaan op de bepaling uit het
Handvest.43 Wordt een beroep gedaan op
een bepaling uit het EVRM, dan merkt het
Hof van Justitie dit in de regel ambtshalve

41 HvJ EU 21 december 2011, C-411/10 en C-493110.
RvdW 2012, 241 (N.S.), r.o. 109-115.
42 HvJ EU 22 januari 2013. C-283111, EHRC 2013, 90
(Sky Österreich) en HvJ EU 24november2011, C-70110
EHRC 2012. 35 m.nt. 1-Iins (Scarlet/Sabatn).
43 HvJ EU 29januari 2013, C-296111 (Radu), r.o, 32, en
HvJ EU 11juli 2013. C-439/11 P (Ziegler). r.o. 126.
Maar zie ook HvJ EU 7 november 2013, C.199/12 lot

40 Zie recent bijv. HvJ EtJ (grote kamer) 26 november

C-201/12 (X Y&Z),co. 50-61. waarin wel min of meer

2013, C-40112 (Gascogne Sack Deutschland), r.o. 80,

gelijktijdig wordt getoetst aan bepalingen uit het EVRM

en HvJ EU 6 september 2013, T-289/11, ‘f.290111 en

en de daarmee corresponderende bepalingen uit het

T-521/1 1 (Deutsche Bahn), r.o. 59-102.
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2.

3.

4.

aan als een beroep op de corresponde
rende bepaling uit het Handvest;~
Het Hof van Justitie doet geen uitspraken
over de verenigbaarheid van een natio
nale regeling met sec het EVRM. Het Hof
legt hieraan ten grondslag dat het Uni
erecht niet de verhouding tussen het
EVRM en de rechtsordes van de lidstaten
regelt en evenmin bepaalt welke gevolgen
de nationale rechter moet verbinden aan
een conflict tussen de door dat verdrag
gewaarborgde rechten en een regel van

nationaal recht;45
In het verlengde van het voorgaande punt,
heeft het Hof expliciet bevestigd dat het
EVRM, zolang de Unie daarbij geen partij
is, geen formeel in de rechtsorde van de
Unie opgenomen rechtsinstrument is.46
Dit betekent eveneens dat slechts indirect
aan het EVRM kan worden getoetst,
namelijk via een corresponderende bepa
ling uit het Handvest of door de betref
fende bepaling aan te merken als algemeen
rechtsbeginsel in de rechtsorde van de
Unie (waar via art. 6 lid 3 VEU dus ex lege
in is voorzien); en
Wanneer in een Europeesrechtelijke pro
cedure een beroep wordt gedaan op bepa
lingen uit het EVRM, maar vervolgens
slechts wordt getoetst aan de daarmee cor
responderende bepalingen uit het Handvest, leidt dat niet tot een schending van
de motivermgsplicht van rechterlijke uit
spraken.47

«JBplus»

van het Handvest ten opzichte van het EVRM
aan bod kwam. Een selectie:
ABRvS 25 februari 2013:48 hierin overwoog de Afdeling dat art. 47 Handvest een
soortgelijke inhoud heeft als art. 6 EVRM
en, nu zij eerder al had geconcludeerd dat
in casu geen sprake was van strijd met art
6 EVRM, reeds daarom geen sprake kon
zijn van strijd met art. 47 Handvest. Zie in
dezelfde zin een uitspraak van de Afdeling
van 14 augustus 2013 met betrekking tot
art. 17 Handvest ten opzichte van art. 1
Eerste Protocol EVRM.49 Uit deze uitspra
kenkan worden afgeleid dat de (nationale)
(bestuurs)rechter in de regel niet tot een

48 ABRvS 25 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ2265,
JB 2013/68 (SNSReaaI). Vgl. ook ABRvS 20maart2013,
ECLI:NL:RVS:BZ4937, JB 2013/92 m.nt. Sanderink.
Overigens laat de Afdeling in de uitspraak SNS Reaal de
vraag in het midden of sprake is van de tenuitvoerleg
ging van het Unierecht in de zin van art. 51 lid 1 Handvest, met — kort samengevat — als argument dat sowieso
geen sprake was van strijd met het Handvest omdat
eerder al was geconstateerd dat de corresponderende
bepalingen uit het EVRM niet waren geschonden. Deze

benadering wordt vaker gekozen door de Afdeling. De
vraag valt te stellen of deze benadering correct is. Doet
zich de situatie voor als bedoeld in art. 51 lid 1 Handvest, dan heeft dat immers ook procedurele gevolgen.
Zo opent dat de mogelijkheid (of zelfs de verplichting)
om prejudiciële vragen te stellen. Wij zouden derhalve
menen dat het verstandig zou zijn om bij een beroep

Ook de nationale (bestuurs)rechter heeft een
aantal uitspraken gedaan waarin de verhouding

op het Handvest altijd te toetsen of voldaan is aan het
bepaalde in art. 51 lid 1 Handvest, dus ook als eerder
al is geconstateerd dat het EVRM niet is geschonden.
49 ABRvS 14 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:709,

44 Zie bijv. HvJ EU (grote kamer) 26 november 2013,
C-40/12 (Gascogne Sack Deutschland), r.o. 75.
45 HvJ EU 12 december 2013, C-523/12 (Dire.xtra Min
Formazione), r.o. 20.

Gst.

2013,

116

m.nt.

Hennekens.

Vergelijk

recent bijv. ook Rb. Amsterdam 17 januari 2014,
ECLI:NL:RBAMS:2014:137, waarin eerst een beoor
deling werd gemaakt van een beroep op art. 8 EVRM

46 HvJ EU 18juli2013. C-501/11 (Schindler), r.o. 32.

waarna volgens de Rechtbank geen beoordeling meer

47 Zo kan worden afgeleid uit HvJ EU 3 oktober 2013.

hoefde te worden gemaakt van het daarmee correspon
derende art. 7 Handvest.

C-583/11 ((fluit Tapiriit Kanatami ca.), r.o. 78-85.
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inhoudelijke beoordeling van het Handvest komt als hij reeds een beoordeling
heeft gemaakt van een corresponderende
bepaling uit het EVRM;5°
ABRvS 2 november 2011:51 in deze uit
spraak werd eerst een beroep op art. 8
Handvest (bescherming persoonsgege
vens) inhoudelijk beoordeeld en vervol
gens ook nog een beroep op art. 8 EVRM
(recht op ongestoord privé-leven). Dit is
op het eerste gezicht merkwaardig omdat
art. 8 Handvest mede op art. 8 EVRM is
gebaseerd. Achtergrond is dat art. 8 EVRM
meer behelst dan alleen een specifiek recht
op bescherming van persoonsgegevens als
neergelegd in art. 8 Handvest, namelijk in
meer brede zin het recht op een Onge
stoord privé-leven. Hieruit kan worden
afgeleid dat — niettegenstaande het voor
gaande punt — de inhoudelijke beoorde
ling van de ene bepaling (uit het Handvest
of het EVRM), er ook weer niet automa
tisch toe hoeft te leiden dat een beoorde
ling van de andere (deels) corresponde
rende bepaling overbodig is. Een
dergelijke situatie doet zich in het bijzon
der voor als (mogelijk) sprake is van een
ongelijk beschermingsniveau tussen
Handvest enerzijds en EVRM anderzijds;
ABRvS 3januari2013:52 uit deze uitspraak
blijkt dat wanneer een beroep wordt
gedaan op een bepaling van het Handvest,

50 Zie

bijv.

ook

ABRvS

7

augustus

2013,

en dit beroep vervolgens niet inhoudelijk
kan worden getoetst omdat zich niet de
situatie voordoet ‘dat het recht van de Unie
ten uitvoer wordt gebracht~ de bestuurs
rechter vervolgens op grond van art. 8:69
lid 2 Awb (het ambtshalve aanvullen van
de rechtsgronden) gehouden kan zijn om
het aangevoerde tevens aan te merken als
een beroep op de daarmee corresponde
rende bepaling uit het EVRM. Via die weg
moet dan vervolgens alsnog een inhoude
lijke beoordeling plaatsvinden van het
betreffende grondrecht;53 en
ABRvS 29 november 2013:~~ uit deze uit
spraak blijkt dat de Afdeling, net als het
Hofvan Justitie, bij de uitleg van een bepa
ling uit het Handvest aansluiting zoekt bij
jurisprudentie van het EHRM over de
daarmee corresponderende bepaling uit
het EVRM.
In veel gevallen doet zich de situatie voor dat
bij de Afdeling zowel een beroep wordt gedaan
op een bepaling uit het EVRM, als op de daar
mee corresponderende bepaling(en) uit het
Handvest. Aanvankelijk toetste de Afdeling
dan eerst aan het EVRM om vervolgens op basis
van de uitkomst van die beoordeling, eenzelfde
conclusie te trekken ten aanzien van de bepa
ling uit het Handvest. Naar wij begrepen, neemt
de Afdeling in een dergelijke situatie echter
thans de norm uit het Handvest als eerste aan
knopingspunt wanneer de zaak binnen het toe
passingsgebied van het EU-recht valt. De
beoordeling van deze norm wordt vervolgens

ECLI:NL:RVS:2013:661, en ABRvS 20 maart 2013,
ECLI:NL:RVS:2013:BZ4937.
51 ABRvS 2november2011, ECLI:NL:RVS:201 1:BU3136.

53 Zie

ook

Rb.

Amsterdam

17

januari

2014,

AB 2012/53 m.nt. Beitman en Klingenberg en m.nt.

ECLI:NL:RBAMS:2014:137,

Barkhuysen & Bos.

2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA3601, waarin zich de

en

ABRvS

11

juni

52 ABRvS 3januari2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY8254,AB

omgekeerde situatie voordeed en een beroep op

2013/198 m.nt. Ortiep. Overigens schrijft Ortlep in zijn

het EVRM ambtshalve werd beschouwd als beroep

noot dat ambtshalve aanvulling van de rechtsgronden

op het Handvest. Ook in ABRvS 29 augustus 2012,

niet alleen moet plaatsvinden als het Handvest niet van

ECLI:NL:RVS:2012:BX5932, lijkt hiervan sprake te zijn

toepassing is. maar ook voor de situatie dat

—

de juris

prudentie over — het EVRM een meerwaarde heeft.
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ingevuld aan de hand van de corresponderende
EVRM-norm, mede met inachtneming van de
rechtspraak van het EHRM. Deze benadering
is terug te vinden in een uitspraak van 17 april
2013 (Dahinder) en spoort met hetgeen het HvJ
verlangt.55 In deze vreemdelingenzaak werd
zowel een beroep gedaan op bepalingen uit het
Handvest als op bepalingen uit het EVRM.
Startpunt van de beoordeling door de Afdeling
was vervolgens het Handvest, waarna bij de
nadereinvullingvan diebeoordelinghet EVRM
en de jurisprudentie van het EHRM wel een
grote rol speelde.
Overigens valt het ons op dat de inhoudelijke
beoordeling van de Afdeling van een beroep op
het Handvest dilcwijls een summier karakter
heeft. Dit in tegenstelling tot formele aspecten
die betrekking hebben op de toepasselijkheid
van het Handvest; hieraan wordt in de Afde
lingsjurisprudentie wel veel aandacht besteed.
Wij beseffen dat dit te maken kan hebben met
de gronden die worden aangedragen (we zien
dikwijls dat weliswaar een beroep op het Handvest wordt gedaan maar dit verder niet of nau
welijks wordt onderbouwd), maar toch zou het
aanbevelenswaardig zijn om de (motivering
van de) materiële toetsing te intensiveren. Dit
is onder meer van belang om houvast en rich
ting te geven aan de rechtspraktijk, die zich
immers geconfronteerd heeft gezien met een
nieuwe grondrechtencatalogus met daarin ver
schillende nieuwe bepalingen/formuleringen.

«JBplus»

recht op ongestoord eigendomsgenot
beschermt) — gewicht toe aan het bepaalde in
art. 34 Handvest.56
Inmiddels is de toetreding van de EU tot het
EVRM ook dichterbij gekomen. Een belang
rijke stap daartoe is gezet op 5april2013: op die
dag bereikten de lidstaten van de Raad van
Europa overeenstemming met de EU over toe
treding van de EU tot het EVRM.57 De overeen
stemming betrof onder meer (de tekst van) een
ontwerp-toetredingsverdrag.58 Bij de totstand
koming van het ontwerp-toetredingsverdrag is
ook uitgebreid stilgestaan bij de positie van het
Hof van Justitie ten opzichte van het EHRM.59
Noemenswaardig in dit verband is de zoge
naamde co-respondentprocedure die men
voornemens is te introduceren (zie art. 3 van
het ontwerp-toetredingsverdrag). Kort samen
gevat komt deze procedure erop neer dat de EU
oféén ofmeer lidstaten van de EU, zich op eigen
verzoek of op uitnodiging van het EHRM,6° als

56 EHRM 14 mei 2013, nr. 66529/11, EHRC 2013. 170
m.nt. Leijten, NJB 2013, 2015 (N.ICM. t~ Hongarije),
r.o. 70.
57 Zie voor een uitgebreid overzicht over de inhoud van
de bereikte overeenstenuning en de stappen die daaraan
vooraf gingen, R. Böcker, ‘Toetreding van de Europese
Unie tot het EVRM~ NJB 2013. 1435. Vgl. ook

J. Calle

waert, ‘I:adhesion del’Union européenne dia Co,wention
européenne des droits de i’hornme~ Strasbourg: Council
of Europe Press 2013.

4.2

Het EHRM ten opzichte van het
Handvest en het Hofvan Justitie EU
In ons artikel uit 2011 constateerden wij dat het
EHRM zich (in zijn rechtspraak) laat beïnvloe
den door het Handvest. Dit wordt bevestigd
door de jurisprudentie van de afgelopen jaren.
Zo kende het EHRM in de zaak N.K.M. - bij de
beoordeling of in dat geval sprake was van een
excessieve last als bedoeld in art. 1 EP (dat het

58 Tekst te downloaden via «coe.int/tldghl/standard
setting/hrpolicy/Accession/Working_documents_
en.asp» en dan kiezen voor het document met num
mer 47+1(2013)008.
59 Zie hierover ook J.H. Gerards & L.R. Glas, ‘De verhou
ding tussen het EHRM en het HvJ EU na toetreding van
de EU tot hetEVRM. Hiërarchie in een gelaagd systeem,
of complementariteit in een pluralistische rechtsorde?~
Ars Aequi 2012, p. 520 e.v.
60 Deze uitnodiging heeft geen vrijblijvend karakter. In de
huidige plannen zal de EU zich er namelijk bij toetre

55 ABRvS 17april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ8388.
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partij kan voegen in zaken voor het EHRM die
(mede) betrekking hebben op EU-recht. Ach
terliggende gedachte is dat in het EU-recht
degene die handelt (bijv. een lidstaat) niet altijd
ookverantwoordelijk is voor, en/ofinvloed kan
uitoefenen op, de (Europeesrechtelijke) kaders
waarop dit handelen (mede) gebaseerd is. Via
het co-respondentmechanisme kan alsnog de
verantwoordelijke partij bij de procedure wor
den betrokken. Dit is van belang om te verze
keren dat bij een geconstateerde schending van
het EVRM, ook daadwerkelijk redres wordt
geboden.
Een mogelijk probleem in dezen is dat de EU
als co-respondent betrokken kan raken bij een
procedure bij het EHRM over het EVRM, ter
wijl de EU (in het bijzonder het Hofvan Justitie)
zelf nog niet de mogelijkheid heeft gehad om
de beweerdelijke schending van het EVRM te
onderzoeken/beoordelen. Deze situatie, die op
gespannen voet staat met het subsidiariteitsbe
ginsel, zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen
als over de beweerde schending van het EVRM
ten gevolge van EU-recht weliswaar is geproce
deerd tot de hoogste nationale rechter (tegen de
lidstaat), maar deze hierover geen prejudiciële
vragen heeft gesteld aan een Europese rechter.
De betrokken partijen hebben zich dit ook
gerealiseerd en hiervoor een oplossing gecre
eerd, inhoudende dat het Hof van Justitie onder
het toetredingsverdrag expliciet de mogelijk
heid krijgt om een bij het EHRM ingediende
klacht alsnog te beoordelen, voordat het EHRM
dat doet (zie art. 3 lid 6 van het ontwerp-toetre
dingsverdrag). Van belang is dat hier echter
nadrukkelijk aan wordt toegevoegd, dat deze
mogelijkheid geen gevolgen heeft voor de
bevoegdheden van het EHRM. Onzes inziens

wordt hiermee duidelijk tot uitdrukking
gebracht dat het EHRM formeel-juridisch in
hiërarchie boven het Hof van Justitie zal komen
te staan. Eveneens zien wij hierin een bevesti
ging dat de strikte toepassing van de Bospho
rus-lijn6’ — waar het het EU-recht betreft —
waarschijnlijk zal verdwijnen na toetreding van
de EU tot het EVRM (zie hierover nader onze
bijdrage uit 201 1),62 Immers: met het ontwerp
toetredingsverdrag wordt weliswaar geëxplici
teerd dat het Hofvan Justitie altijd de kans moet
krijgen een eigen beoordeling te maken, maar
ook dat het EHRM het laatste woord houdt
(“the provisions of this paragraph shall not
affect the powers of the Court”). Hiermee is
overigens eveneens gegeven dat het EHRM ook
rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de uitleg
van bepalingen uit het Handvest die correspon
deren met bepalingen uit het EVRM. Debeoor
deling van beide bepalingen — zo zagen wij
hiervoor — is in de regel immers gelijk. Bij het
voorgaande moet wel worden aangetekend dat
het in de rede ligt dat het EHRM niet snel een
oordeel van het Hofvan Justitie over de verenig
baarheid van EU recht met het EVRM terzijde
zal plaatsen, teneinde spanningen te voorko
men. Om dezelfde reden zal de positie van het
EHRM ten opzichte van het Hof van Justitie in
61 Deze is gestoeld op de presumptie dat de EU de grond
rechten beschermt op een manier die als gelijkwaardig
kan worden beschouwd met de bescherming die wordt
verlangd door het EVRM, ten gevolgewaarvan klachten
bij het EHRM over EU-rechtshandelingen in beginsel
niet-ontvankelijk worden verklaard.
62 Uiteen uitspraak van het EHRM van 6december2012,
nr. 12323/11, NJB 2013,296 en NJ 2014.55 m.nt. Myjer
(Mirhaud) blijkt overigens dat de Bosphorus-lijn niet
geldt indien het Hofvan Justitie van deEU — ten gevolge
van de weigering van de nationale rechter om een pre

uitnodiging in te gaan indien zich een situatie voordoet

judiciële vraag te stellen

als bedoeld in art. 3 lid 2 ontwerp-toetredingsverdrag,

gehad zich over de verenigbaarheid van de betreffende

—

nog geen gelegenheid heeft

zijnde de situatie dat een klacht betrekking heeft op

Europeesrechteijke situatie met het EVRM uitte spre

de verenigbaarheid van EU-recht met het EVRM (zie

ken. Bovendien was er in deze zaak sprake van discre

Appendix II in het rapport waarnaar wordt verwezen

tionaire, niet door het EU-recht ingevulde ruimte voor

in voetnoot 58).

de lidstaat, hetgeen ook een rol speelde bij dit oordeel.
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de praktijk waarschijnlijk eerder complemen
tair worden ingevuld dan scherp hiërarchisch.63
•
5.

Meerwaarde van het Handvest

«JBplus»

nementele organisaties kunnen klagen
over een schending van dat verdrag);
Bij het Handvest gelden — anders dan bij
het EVRM — geen ratificatiebeperkingen;
en
Ten opzichte van het EVRM biedt het
Handvest op onderdelen ruimere bescher
ming. Dit betreft in de eerste plaats bepa
lingen waarvan de strekking ruimer is en
in de tweede plaats die bepalingen die niet
voorkomen in het EVRM.

In onze bijdrage in 2011 hebben wij ook een
Verkenning gemaakt van de mogelijke meerwaarde van het Handvest Voor de rechtsprak
tijk. Wij concludeerden destijds dat de meerwaarde van het Handvest onder meer is gelegen
in het volgende:

•

•

Uit de jurisprudentie van de afgelopen jaren,
blijkt dat in de praktijk vooral van belang is dat
een prejudiciële procedure over grondrechten
gevoerd kan worden en dat het Handvest een
ruimer beschermingsbereik kent dan het
EVRM (waarbij het ontbreken van ratificatie
beperkingen ook van belang is). Een aantal
voorbeelden van de afgelopen jaren:
•
ABRvS
4
juli
2011
(ruimer
beschermingsbereik):64 in deze uitspraak
deed een vreemdeling een beroep op art.
47 Handvest, welk beroep vervolgens
gegrond werd verklaard (voorzover ons
bekend is dit de eerste keer dat een beroep
op het Handvest voor een Nederlandse
rechter succes had). Het betrof in casu de
verschuldigdheid van griffierecht voor het
in behandeling nemen van een hoger
beroep. Volgens de Afdeling leidde dat in
dit geval tot een wezenlijke inbreuk op het
onder art. 47 Handvest gewaarborgde
recht op toegang tot de rechter.65 Hieraan
legde de Afdeling onder meer ten grond
slag dat de vreemdeling niet over eigen
vermogen beschikte, slechts een zeer
gering inkomen genoot en het een voor de
vreemdelingbelastendbesluitbetrof. Zon
der het Handvest was deze zaak waar-

•

•

•

Het Handvest maakt een rechtstreeks
beroep op grondrechten mogelijk in pro
cedures bij het Hof van Justitie. Voorheen
moest eerst bepleit worden dat het betref
fende grondrecht viel aan te merken als
‘algemeen beginsel’ van Unierecht;
Het Handvest maakt het mogelijk om pre
judiciële vragen te stellen met betrekking
tot grondrechten. Via deze weg kan (veel)
sneller een uitspraak worden verkregen
van een supranationaal hof over grond
rechten, dan bijvoorbeeld via het EHRM
(bij dit laatste Hof dient immers eerst uit
puttend nationaal te worden geprocedeerd
en bovendien kent dit Hoflange doorlooptijden). Overigens voorziet het Zestiende
Protocol bij het EVRM ook in een soort
prejudiciële procedure bij het EHRM,
maar dit protocol is nog niet in werking
getreden;
De Europese Commissie kan een infrac
tieprocedure starten tegen de lidstaat die
de in het Handvest neergelegde grond
rechten schendt;
Publiekrechtelijke rechtspersonen kun
nen via het Handvest mogelijk ook een
beroep doen op grondrechten. Onder het
EVRM bestaat die mogelijkheid niet
wegens het bepaalde in art. 34 EVRM
(waarin is bepaald dat alleen niet-gouver

64 ABRvS 4juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR1257, gepu
bliceerd in JHG EU-Handvest Selecties, nr. 5 m.nt. van
der Linden.

63 Zie hierover meer uitgebreid Gerards & Glas 2012. p.
525 e.v..
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65 Vgl. ook Rb. Den Haag 11 september 2012.
ECLI:NL:RBSGR;2012:BX7751.
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schijnljk anders afgelopen. In vreemde
lingenprocedures kan immers geen beroep
worden gedaan op art. 6 EVRM;~
ABRVS 7 februari 2012 (ruimer
beschermingsbereik):67 in deze vreemde
lingenprocedure heeft de Afdeling voor
het eerst getoetst aan artikel 24 Handvest,
in welk artikel de ‘rechten van het kind’
zijn opgenomen. Het EVRM bevat een
dergelijke bepaling niet, zodat ook hier
een meerwaarde van het Handvest uit
ging. Overigens kwam de Afdeling — mede
gelet op de omstandigheid dat art. 24
Handvest een ‘beoordelingsruimte’ voor
de lidstaten bevat — niet tot de condusie
dat in deze zaak sprake was van een schen
ding van art. 24 Handvest;M
ABRvS 2 november 2011 (ruimer
beschermingsbereik):69 in deze uitspraak
werd een beroep gedaan op art. 8 lid 2 van
het Handvest, dat onder meer een recht
bevat op inzage in de over iemand verza
66 EHRM 5 oktober 2000, nr. 39652/98, AB 2001, 80
(Maaouia) m.nt. Battjes. Vgl. ABRvS 3december2008,
ECLI:NL:RVS:2008:BG5910. AB 2009/70 m.nt. Bark
huysen & van Emmerik.
67 ABRvS 7 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012;BV3716,
gepubliceerd in JHG EU-Handvest Selecties. nr. 9 m.nt.
Rodrigues.
68 In

Rb.

Den

Haag

16

januari

2012,

ECLI:NL:RBSGR2O12:BV3742, werd wel met suc
ces een beroep gedaan op art. 24 Handvest, zij het
dat de voorzieningenrechter van de rechtbank hier
geen

inhoudelijke

(materiële)

beoordeling

melde gegevens en op rectificatie daarvan.
Een dergelijk recht staat niet expliciet in
het EVRM (alhoewel het onder omstan
digheden wel kan worden ingelezen in art.
8 EVRM). De Afdeling maakte derhalve
een aparte beoordeling van het beroep op
het Handvest;
ABRvS 7 december 2011 (ruimer
beschermingsbereilc):7° deze uitspraak
had betrekking op het bepaalde in art. 1.4
Crisis- en Herstelwet (“CHW”) waarin het
beroepsrecht van lagere overheden tegen
CHW-besluiten is uitgesloten. Bij de Afde
ling werd door de gemeente Den Haag
bepleit dat deze bepaling in strijd is met
het beginsel van effectieve rechtsbescher
ming, als onder meer neergelegd in art. 13
EVRM en in art. 47 Handvest. Zoals viel
te verwachten kwam de Afdeling aan een
beoordeling van het EVRM niet toe omdat
zij het EVRM niet van toepassing acht op
geschillen tussen overheden. Via de weg
van het Handvest moest de Afdeling ech
ter toch toetsen aan het beginsel van effec
tieve rechtsbescherming, waarbij zij overi
gens tot de conclusie kwam dat dit beginsel
niet wordt geschonden door art. 1.4 CHW
omdat voor de gemeente Den Haag de
civiele rechtsgang openstaat;
ABRvS 1 augustus 2012 (prejudiciële vra
gen over grondrechten):7’ in deze uit
spraak stelde de Afdeling prejudiciële vra
gen aan het Hof van Justitie over de
uitlegging van het Handvest. In het bijzon

van

maakte (de voorzieningenrechter beperkte zich tot
de vaststelling dat het bestuursorgaan ten onrechte
niet aan art. 24 Handvest had getoetst zodat sprake
was van een motiverings. en zorgvuldigheidsge

70 VgL

ABRvS

7

december

2011,

ECLI:NL:RVS:2011:BU7093, JB 2012/45 m.nt. Teunis
sen.
71 ABRvS 1 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX3309,

brek). Vgl. ook Rb. Den Haag 10 oktober 2011,

NJB 2012.

ECLI:NL:RBSGR:2011:BU4352, Rb. Den Haag 7 sep.

A-G Sharpston over deze vragen gepubliceerd,

1780. Recent is de conclusie van

tember 2011. ECLI:NL:RBSGR:201hBT2711, en Rb.

12

Den Haag 6mei2011, ECLI:NL:RBSGR:201 1:BQ3576.

en C-372/12. Vergelijk ook ABRvS 5 juli 2013,

69 ABRvS 2november2011, ECLI:NL:RVS:201 1:BU3136,

ECLI:NL:RVS:2013:239. NJB 2013, 1700, HR 12 juli

AB 2012/53 m.nt. Beitman & Klingenberg en m.nt.

2013, ECLI:NL:HR:2013:20. en Rb. Middelburg 15

Barkhuysen & Bos.

maart 2012, ECLI:NL:RBMID:2012:BV8942.
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der betreft het de vraag of op basis van art.
8 lid 2 Handvest een recht bestaat op een
afschrift van stukken waarin persoonsge
gevens zijn verwerkt en ofvoldoende is dat
een volledig overzicht in begrijpelijke
vorm wordt verstrekt van de persoonsge
gevens die in de desbetreffende stukken
zijn verwerkt;72
HvJ EU 8 september 2011 (arrest HvJ EU
waarin een nationale bepaling onverenig
baar wordt geacht met een grondrecht):73
dit is een voorbeeld van een arrest waarin
een nationale maatregel (een bepaling in
een cao) in het kader van een prejudiciële
procedure, onverenigbaar werd geacht
met het Handvest (in casu: het non-discri
minatiebeginsel als neergelegd in art. 21
Handvest); en
HvjEU26april2Ol2(infractieprocedure):74
deze uitspraak vormde het sluitstuk van
een infractieprocedure, gestart door de
Europese Commissie tegen Nederland
wegens de heffing van te hoge leges voor
het verkrijgen van een verblijfsvergun
ning. In casu betrof het de schending van
een Europese Richtlijn betreffende de sta
tus van langdurig ingezeten onderdanen
van derde landen. Hoewel het Handvest
bij de inhoudelijke beoordeling geen rol
speelde, zijn er wel bepaalde raakvlakken

aan te wijzen (zo staat in de overwegingen
van de betreffende Richtlijn dat de bepa
lingen van het Handvest in de Richtlijn
gerespecteerd worden). Dit illustreert dat
in de toekomst het Handvest ook via een
infractieprocedure van invloed kan zijn op
het nationale recht.
ABRvS 4 oktober 2013 (toepassing preju
diciële uitspraak):75 hierin staat het verde
digingsbeginsel centraal en met name
welke gevolgen aan schending daarvan
moeten worden verbonden. Aan deze uit
spraak is een verwijzingsuitspraak’ vooraf
gegaan waarin de Afdeling onder meer de
volgende vraag aan het Europees Hof
voorlegde: “Laat dit algemene beginsel van
de eerbiediging van de rechten van de ver
dediging ruimte voor een belangenafwe
ging, waarbij naast de ernst van de schen
ding van dit beginsel en de daardoor
geschonden belangen van de vreemdelin~g
tevens rekening wordt gehouden met de
door de verlenging van de bewaringgedien
de belangen van de lidstaat?”76 In antwoord
op deze vraag heeft het Europees Hof aan
gegeven dat getoetst moet worden of de
procedure zonder de geconstateerde onre
gelmatigheid van schending van het ver
dedigingsbeginsel een andere afloop had
kunnen hebben.77
6.

72 Een ander bekend voorbeeld betreft de prejudiciëlevra
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Ambtshalve toetsing aan het
Handvest: het arrest M.M.

gen die de Afdeling heeft gesteld over het biometrisch
paspoort, hoewel het daarbij gaat om de verenigbaar
heid van EU-wetgeving met het Handvest. Zie ABRvS

In onze bijdrage uit 2011 schreven wij dat kan
worden aangenomen dat voor de bestuursrech

28 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8644, AB
2013/183 m.nt. Iclingenberg. In een vergelijkbare
Duitse zaak is al arrest gewezen: HvJ EU 17 oktober

75 ABRvS 4 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1481.

2013, C-291/12, JB 2013/235 m.nt. Overkleeft-Verburg

76 ABRvS 5juli2013. zaaknummers 201204861/1/T1/V3

(Stadt Bochum).
73 HvJ

EU

en 201305033/1/V3
8

september

2011,

77 HvJ EG 10 september 2013, C-383/13 PPU. Zie

C-297/l0, C-298-1O. JAR 2011, 278 m.nt. Bruyninckx

ook vergelijkbare vragen in HR 22 februari 2013,

(Sabine Hennigs).

ECLI:NL:HR:2013:BR0666 en de conclusie van A-G

74 HvJ EU 26 april 2012, C-508110, EHRC 2012, 124 m.nt.
Terlouw (Commissie t. Nederland).
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ter geen Verplichting bestaat om ambtshalve te
toetsen aan het Handvest. Belangrijke argu
menten hiervoor destijds waren dat ten aanzien
van grondrechteljke EU-beginselen in het ver
leden ook geen verplichting tot ambtshalve
toetsing is aangenomen en dat een dergelijke
verplichting evenmin blijkt uit de tekst van het
Handvest. Wel bestaat, zo conciudeerden wij
destijds, Voor de bestuursrechter — mede op
basis van art. 8:69 Awb — de verplichting tot het
ambtshalve aanvullen van de rechtsgronden.
Via die weg moet wel worden getoetst aan het
Handvest indien in materiële zin een beroep
wordt gedaan op een daarin beschermd grondrecht.78
Op 22 november 2012 is nu het arrest M.M.
gewezen door het Hof van Justitie waaruit
wordt afgeleid dat voor de nationale rechter wel
een verplichting zou bestaan tot ambtshalve
toetsing aan het Handvest.79 Het arrest betrof
de vraag of een vreemdeling die al een keer is
gehoord over zijn verzoek om een vluchtelin
genstatus, opnieuw moet worden gehoord
wanneer hij vervolgens via een nieuwe proce
dure een verzoek om ‘subsidiaire bescher
ming’8° doet Het Hof van Justitie leidde uit het
Handvest (de art. 41,81 47 en 48) af dat een der-

gelijke verplichting inderdaad bestaat, waarbij
het Hofhet Handvest klaarblijkelijk ambtshalve
toepaste (in de verwijzingsbeslissing was
namelijk niet gevraagd naar deverenigbaarheid
met het Handvest).82 Van belang is dat het Hof
daarbij bovendien in meer algemene zin het
volgende overwoog (r.o. 93, 94, 95 en het

“93. It should be added that, according to the
Court’s settied case-law, the Member States must
not only interpret their national law in a manner
consistent with EU law but also make sure they
do not rely on an interpretation which would be
in conflict with thefundamental rightsprotected
by the EU legal order or with the other general
principles ofEU law (...).
94. It is in the light of that guidance as to the
interpretation of EU law that It will befor the
referring court to determine whether the proce
dure followed in the examination of Mr M.’s
applicationforsubsidiaryprotection was compa
tiblewith the requirements ofEUlawand, should
itfind that Mr M.’s right to be heard was infrmn
ged, to draw all the necessary interferences there
from.

78 Deze situatie deed zich onder meer voor in Rb. Rot
terdam 1 augustus 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:6152,

van de Unie ten uitvoer brengen. Het Hof van Justitie

r.o. 5.2 en 5.3.

overwoog in het arrest M.M. echter expliciet dat art. 41

79 HvJ EU 22november2012, C-277/11, EHRC 2013,50

—

waarin het recht op behoorlijk bestuur is neergelegd

m.nt. Woltjer (M.M.) die in zijn noot bepleit dat het

van algemene strekking is (zie r.o. 84) en toetste het

Hof van Justitie van nationale rechterlijke instanties

handelen van de lidstaat daar in dit geval derhalve ook

ambtshalve toepassing van het EU-Handvest verlangt.

aan.

80 Dergelijke bescherming kan worden verleend aan een

82 Ter zitting was ditwel ter sprake gebracht door de advo

onderdaan van een derde land die niet voor een vluch

caat van M.M., maar in elk geval de adviserende A-G

telingenstatus in aanmerking komt, maar voor wie er

was van mening dat dit het door de verwijzende rech

toch zwaarwegende bezwaren bestaan tegen terugkeer

ter vastgestelde kader ruimschoots overschreed. en die

naar het land van herkomst.

vraag derhalve door het Hof buiten beschouwing zou

81 Uit het eerdere arrest HvJ EU 21 december 2011.
C-482/10, AB 2012/254 mat. Widdershoven (Teresa
Cicala), werd wel afgeleid dat art. 41 Handvest niet zou
gelden voor de lidstaten, ook niet wanneer zij het recht

110

Jurisprudentie Bestuursrecht plus, 2014

moeten worden gelaten. Zie par. 10 van de conclusie
van A-G Bot van 26april2012, C-277/11.
83 Wij kiezen hier bewust voor de Engelse tekst omdat die
helderder is dan de Nederlandse vertaling.
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95 (en dictum). (...) It isfor the national court to
ensure observance, in each of those procedures,
of the applicantsfundamental rights and~ more
particularly, of the rght to be heard in the sense
that the applicant must be able to make known
his views before the adoption ofany decision that
does not grant the protection requested.”
Deze overwegingen — vooral de geciteerde
overweging uit r.o. 95 en het dictum van het
arrest — suggereren inderdaad dat de nationale
rechter ook gehouden kan zijn om binnen de
EU aanvaarde fundamentele rechten (als neer
gelegd in het Handvest) ambtshalve toe te pas
sen (te toetsen) teneinde via die weg te voorko
men dat een juridische situatie ontstaat die in
strijd is met die grondrechten. Wij betwijfelen
echter ofhet Hofdit als zodanig heeft bedoeld.H
Als opgemerkt werd in het verleden namelijk
geen verplichting tot ambtshalve toetsing aan
grondrechtelijke EU-beginselen aangeno
men.85 Een dergelijke verplichting bestaat
evenmin ten aanzien van het EVRM zodat het
Hof van Justitie daarvan zou afwijken.86 Hier
komt bij dat uit het arrest valt af te leiden (zie
r.o. 49) dat de betreffende vreemdeling zich er
in de nationale procedure zelfwel op had beroe
pen dat hem op grond van grondrechteljke
EU-beginselen — als ook gecodificeerd in het
Handvest — een recht toekwam om te worden
gehoord. Hoewel dit element vervolgens niet
terugkwam in de verwijzingsbeslissing van de

84 Ook HvJ EU 8december2011, C-389- 10P,AE 2012/325
m.nt. Widdershoven (KME) laat zien dat het HvJ

Uit

(art. 47 van) het Handvest geen verplichting afleidt tot
ambtshalve toetsing.
85 VgL ook HvJ EU 7juni2007, gevoegde zaken C-222/05,
C-223/05, C-224/05 en C-225105, AB 2007/228 min.
Widdershoven (Van der Weerd).
86 Zie ook T. Barkhuysen, ‘Het EVRM als integraal onder
deel van het materiële bestuursrecht~ in: De betekenis
van het EVRM voor het materiële bestuurs recht (Pread

vies VAR nr.

132), Den Haag: Boom Juridische Uitge

vers 2004, p. 33-34.
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nationale rechter, kunnen wij ons voorstellen
dat het Hofvan Justitie hier mede aanleiding in
heeft gezien om de verwijzende rechter in dit
geval op te dragen om aan het Handvest te toet
sen. Dit mede nu het Hof van Justitie de verwij
zende rechter een ‘nuttig antwoord’ wilde geven
(zie r.o. 76) en uit de richtlijn waar de verwij
zende rechter zich op beriep nu juist niet een
recht om te worden gehoord kon worden afge
leid (zie het dictum). Zou het Hof van Justitie
zich slechts hebben beperkt tot een beoordeling
van die richtlijn, dan was de verwijzende rech
ter dus waarschijnlijk op het verkeerde been
gezet wat had kunnen leiden tot een schending
van een fundamenteel recht,
Op basis van dit laatste kan de gedachte ont
staan dat toch ook weer niet geheel valt uit te
sluiten dat langzamerhand toch een verschui
ving plaats zal vinden in de richting van een
ambtshalve toetsingsverplichting met betrek
king tot de fundamentele rechten als neergelegd
in het Handvest. Kennelijk hecht het Hof van
Justitie er immers grote waarde aan dat geen
met het Handvest strjdige situatie ontstaat en
is het bereid daarvoor in elk geval meer te
onderzoeken dan is gevraagd door de verwij
zende rechter. Onzes inziens heeft dit in het
arrest M.M. echter niet zozeer het karakter van
het ambtshalve toetsen aan van een norm uit
het Handvest, als wel van het ambtshalve aan
vullen van de rechtsgronden met een Hand
vestnorm. Immers, de betreffende vreemde
ling, en vervolgens ook de verwijzende rechter,
stelden zelfde vraag aan de orde of een vreem
deling bij een nieuwe procedure omtrent een
verzoek om ‘subsidiaire bescherming’ opnieuw
moet worden gehoord. Materieel is dus door de
procespartij en een beroep gedaan op het recht
om gehoord te worden. Vervolgens werd dit in elk geval door de verwijzende rechter — ech
ter onderbouwd met de verkeerde norm, name
lijk een richtlijn die een dergelijk recht niet
bevat. In het Handvest zijn wel normen opge
nomen waaruit een recht om nogmaals gehoord
te worden, kan worden afgeleid. Daarom helpt
Jurisprudentie Bestuursrecht plus, 2014
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het Hof van Justitie de vreemdeling (en de ver
wijzende rechter) door te toetsen aan die nor
men. Deze situatie is niet veel anders dan die in
de hiervoor besproken uitspraak van de Afde
ling van 3 januari 2013, waarin een beroep op
een bepaling van het Handvest ambtshalve
werd aangemerkt als een beroep op de daarmee
corresponderende bepaling uit het EVRM
omdat in casu het Handvest niet van toepassing
was. Zouden noch de vreemdeling, noch de
verwijzende rechter de vraag hebben voorge
legd of de vreemdeling het recht had om
opnieuw te worden gehoord, en had het Hof
van Justitie die vraag vervolgens ambtshalve
toch aan de orde gesteld met een beroep op het
Handvest, dan zou er wel sprake zijn geweest
van ambtshalve toepassing van het Handvest.
Maar dat deed zich hier dus niet voor.
Tot slot merken wij in dit verband nog op dat
op nationaal niveau wel eens ambtshalve wordt
getoetst aan het Handvest, in elk geval waar het
betreft lagere rechtspraak. Zo betrok de Recht
bank Rotterdam in een uitspraak van 20 okto
ber 2011 ambtshalve art. 50 Handvest (waarin
het ne bis in idem-beginsel is neergelegd) bij
zijn beoordeling, wat leidde tot vernietiging van
een bestuurlijke boete.87 En in een uitspraak
van 26 april 2011, betrok ook de Rechtbank
Den Haag ambtshalve het Handvest (in casu
art. 24, waarin de rechten van het kind zijn
neergelegd) bij zijn beoordeling.88 De recht
bank deed dit overigens ‘indirect’; volgens de
rechtbank had het bestuursorgaan in kwestie
zelfambtshalve het Unierecht — en daarmee ook
het Handvest - moeten toepassen. Omdat dit
niet was gebeurd, was volgens de rechtbank
sprake van een motiveringsgebrek.

Botsing van grondrechten

7.

Sinds begin 2011 is een aantal uitspraken gewe
zen waarin het onderwerp botsing van grond
rechten aan de orde komt. Het betreft enerzijds
de botsing tussen Unierechteljke grondrechten
uit het Handvest en ‘nationale’ grondrechten en
anderzijds de botsing tussen grondrechten uit
het Handvest onderling. Deze jurisprudentie
wordt hierna besproken.89
Melloni: botsing tussen
Unierechtelijke en nationale
grondrechten
Het Hof van Justitie heeft op 26 februari 2013
een belangrijk arrest gewezen betreffende de
verhouding tussen EU-recht (waaronder Uni
erechtelijke grondrechten) enerzijds en natio
nale grondrechten anderzijds, in het bijzonder
wanneer die nationale grondrechten ruimere
bescherming bieden. Het betreft het arrest Mel
loni, dat overigens op dezelfde dag is gewezen
als het hiervoor besproken arrest Âkerberg.~°
7.1

De feiten in het arrest Melloni zijn — kort
samengevat — als volgt. Mellom was bij verstek
veroordeeld tot een gevangenisstrafvan 10 jaar
door de Italiaanse rechter. Melloni werd vervol
gens aangehouden in Spanje, waarna de Itali
aanse Staat op grond van het Europees aanhou
dingsbevelomuitleveringvanMelloniverzocht.
Op grond van Europese wetgeving, was de
Spaanse Staat gehouden om tot uitlevering van
Melloni over te gaan. Op grond van de Spaanse
grondwet (het Spaanse ‘recht op een eerlijk pro89 Wij beperken ons hier tot de jurisprudentie van het Hof
van Justitie omdat dit Hof — zeker waar het betreft het
Handvest — de laatste jaren uitgebreider op het onder
werp botsing van grondrechten is ingegaan dan de nati
onale rechters.
90 HvJ EU 26 februari 2013, C-399/11, JB 2013.57 m.nt.
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Veenbrink & de Waele, AB 2013/132 m.nt. Widders
hoven, EHRC 2013, 113 (Melloni). Zie ook N. de Boer,

2011,

~&ddressing righta divergences under the Charter: Mei
loni’, Common Market Law Review 2013, p1083 cv..
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ces’) kon Melloni echter alleen worden uitgele
verd indien hij in Italië de mogelijkheid zou
hebben om alsnog tegen zijn verstekveroorde
ling op te komen. Dit stelde de Spaanse rechter
uiteraard voor een probleem. Derhalve legde
hij aan het Hof van Justitie de vraag voor of
EU-recht er aan in de weg staat dat hij de uitle
vering van Melloni afhankelijk zou stellen van
de voorwaarde dat de betrokken veroordeling
kon worden herzien.
De vraag van de Spaanse rechter was mede
ingegeven door de omstandigheid dat art. 53
Handvest bepaalt dat geen van de bepalingen
van het Handvest aldus mag worden uitgelegd
als zou zij een beperking vormen van, ofafbreuk
doen aan de rechten van de mens en de funda
mentele vrijheden welke binnen hun respec
tieve toepassingsgebieden worden erkend door
(...) de grondwetten van de lidstaten. Dit lijkt
te suggereren dat het Handvest een minimummaatstaf vormt en geen afbreuk kan doen aan
nationale — in de grondwet neergelegde — fun
damentele rechten die meer bescherming bie
den (vergelijk ook art. 53 EVRM). Volgens het
Hofvan Justitie in Melloni is dat echter niet het
geval (zie r.o. 57). Volgens het Hof zou daarmee
namelijk afbreuk worden gedaan aan het begin
sel van voorrang van Unierecht, aangezien een
lidstaat in dat geval de toepassing van hande
lingen van Unierecht ‘die volledig in overeen
stemming zijn met het Handvest’ zou kunnen
belemmeren, namelijk wanneer die handelin
gen wel in strijd zijn met de door de grondwet
van die staat gegarandeerde grondrechten (r.o.
58). Het Hof voegt daar vervolgens aan toe dat
het de nationale autoriteiten en rechterlijke
instanties blijft vrijstaan de nationale grond
rechtenbescherming toe te passen, mits daar
door het beschermingsniveau van het Handvest, zoals door het Hof uitgelegd, en de
voorrang, eenheid en werking van het recht van
de Unie niet in het gedrang komen (r.o. 60). Met
andere woorden, nationale lidstaten mogen een
hoger beschermingsniveau van grondrechten
hanteren, maar alleen wanneer dit niet leidt tot
www.sdu-jb.nl
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een belemmering van Unierechtelijk recht. In
het geval van Melloni leidde dat tot de condusie
dat zijn uitlevering niet afhankelijk mag wor
den gesteld van de voorwaarde dat de veroorde
ling in Italië kan worden herzien.
Het arrest Melloni bevestigt nog maar eens de
voorrang van EU-recht boven het nationale
recht, ook wanneer het gaat om ‘grondrechten~
Scherper en spannender geformuleerd: uit het
arrest Melloni blijkt dat rechten die op natio
naal niveau als ‘fundamenteel’ worden aange
merkt, moeten worden geschonden als dit in het
belang is van de effectieve doorwerking van
EU-recht, tenzij dit ook strijd oplevert met de
grondrechten uit het Handvest. Het ligt in de
rede dat dit er uiteindelijk toe zal leiden dat de
fundamentele rechten die in de verschillende
lidstaten worden gehanteerd, nog verder naar
elkaar toe zullen groeien met het Handvest als
centrale gids. Hierbij kan worden aangetekend
dat er nog wel ruimte voor nationale grond
rechtenbescherming blijft, namelijk wanneer
de voorrang en de eenheid en werking van EU
recht niet in het gedrang komen.
Z2

Botsing tussen grondrechten uit het
Handvest onderling
De afgelopen jaren heeft het Hof van Justitie
een aantal arresten gewezen waarin sprake was
van (deels) botsende grondrechten in het
Handvest. Een belangrijke - niet altijd eenvou
dig te beantwoorden - vraag is dan welk grondrecht ‘voorrang’ krijgt.9’ De beoordeling die het
Hof van Justitie daarvan maakt, volgt de syste
matiek van art. 52 lid 1 Handvest. De tekst van
deze bepaling luidt als volgt:
‘~Beperkingen op de uitoefening van de in dit
Handvest erkende rechten en vrijheden moeten
91 Ook onder het EVRM is regelmatig sprake van een
botsing van grondrechten. Zie over de wijze waarop
het EHRM hiermee omgaat, bijvoorbeeld de noot van
Gerards & Koffeman bij het arrest Karakô, EHRC 2009.
78.
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bij wet worden gesteld en de wezenlijke inhoud
van die rechten en vrijheden eerbiedigen. Met
inachtneming van het evenredigheidsbeginsel
kunnen slechts beperkingen worden gesteld,
indien zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk
beantwoorden aan door de Unie erkende doel
stellingen van algemeen belang of aan de eisen
van de bescherming van de rechten en vrijheden
van anderen.’
Dat in het geval van botsende grondrechten de
systematiek van art. 52 lid 1 Handvest wordt
gevolgd, kan worden geïllustreerd aan de hand
van het arrest Sky Österreich van 22 januari
2013.92 Aanleiding Voor dit arrest Vormde een
Europese richtlijn waaruit volgt dat Sky Oster
reich — als houder van exclusieve televisieuit
zendrechten van voetbalwedstrijden - ver
plicht is om tegen slechts een kostenvergoeding,
beelden van de wedstrijden ter beschikking te
stellen aan andere tv-zenders teneinde deze
zenders in staat te stellen hier korte meuwsver
slagen van te verzorgen. Sky Österreich stelde
dat dit onder meer strijd oplevert met de artt.
16 (vrijheid van ondernemerschap) en 17
(recht op eigendom) van het Handvest. De
betreffende richtlijn was echter mede geba
seerd op het bepaalde in art. 11 Handvest, dat
juist een recht op informatie (voor het publiek)
bevat. Het Hof beoordeelt deze ‘botsing’ door
zichzelf een paar vragen te stellen, waarbij het
art. 52 lid 1 Handvest dus als leidraad hanteert:
1.

Mogen er beperkingen worden gesteld
aan de — in casu economische — grond
rechten die in het geding zijn (zie bijv.
r.o. 45)? Het antwoord van het Hof is dat
dit het geval is.

2.

Wordt de kern van de betreffende grond
rechten geraakt (zie r.o. 49; vergelijk ook
de tekst van de eerste zin van art. 52 lid 1
Handvest waaruit blijkt dat de wezenlijke

inhoud moet worden geëerbiedigd)? Vol
gens het Hof is dat niet het geval.
3.

Is de inmenging proportioneel, waarbij
ook de vraag moet worden gesteld of er
minder schadelijke alternatieven waren
om het gestelde doel te bereiken (r.o. 50)?
Bij de beantwoording van deze vraag
speelt vervolgens een grote rol dat de
inbreuk op het betreffende grondrecht
mede is ingegeven door een ander grondrecht (in casu het recht op informatie) (zie
r.o. 59). Tussen beide rechten moet — aldus
het Hof — een balans bestaan (r.o. 59 en
60). In dit geval kwam het Hof op basis van
een aantal specifieke omstandigheden93
tot het oordeel dat de Europees wetgever
prioriteit mocht geven aan het recht op
informatie van art. 11 Handvest.

Een soortgelijke beoordeling — zij het wat min
der expliciet — is terug te vinden in het arrest
Deutsches Weintor van 6september 2012.~~ Dit
arrest betrof een (Europees) verbod om een
gezondheidsdaim aan een alcoholische drank
te verbinden. De betreffende wijnproducent
stelde dat dit verbod in strijd was met art 15
(vrijheid van beroep en recht om te werken) en
art 16 (vrijheid van ondernemerschap) Hand
vest. Hiertegenover — zo constateerde het Hof
van Justitie zelf — stond echter het bepaalde in
de tweede zin van art. 35 Handvest, namelijk
dat bij de bepaling en de uitvoering van het
beleid en het optreden van de Unie een hoog
niveau van bescherming van de menselijke
gezondheid wordt verzekerd, wat volgens het
Hof wellicht juist noodzaakt tot een verbod op
gezondheidsclaims. Ook in deze situatie stelde
93 Onder meer: de beelden mogen slechts gebruikt wor
den door nieuwsprogramma’s, het gaat om maximaal
90 seconden beeld, er moet een bron vermeld worden,
de beelden kunnen nog steeds tegen betaling worden
aangeboden, etc.

92 HvJ EU 22 januari 2013. C-283111, EHRC 2013, 90
m.nt. Mak (Sky Österreich).
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94 HvJ EU 6 september 2012, C-544/10, EHRC 2013, 2
m.nt. Morijn (Deutsches Weintor).

Sdu Uitgevers

wwwsdu-jb.nl

DE BETEKENIS VAN HET HANDVEST VAN DE GRoNDREcHTEN VAN DE EUROPESE UNIE

«JBplus»

het Hof zich de vraag 1) of de rechten in kwes
tie een absoluut karakter hadden (antwoord:
nee), 2) of de wezenlijke inhoud van de betref
fende rechten werden aangetast (antwoord:
nee) en 3) of sprake is van een fair balance (ant
woord: ja). Overigens werd het antwoord op
deze laatste vraag (de vraag naar de evenredig
heid) in dit arrest mede ingegeven door de
omstandigheid dat de eerste twee vragen nega
tief moesten worden beantwoord.

ce in dit geval geen sprake was. Dit werd
ingegeven door onder meer de omstandigheid
dat Scarlet op eigen kosten zou moeten inves
teren in een complex en kostbaar filteringssys
teem, voor dit systeem persoonlijke data zou
den moeten worden verzameld en geanalyseerd
en niet viel uit te sluiten dat dit systeem deels
ook legale content zou filteren, waardoor wel
licht ook het recht op vrijheid van informatie
zou worden ondergraven.

In het arrest Scarlet van 24 november 2011 ,H
was ook sprake van een botsing van grondrech
ten, zij het dat het Hof van Justitie hierin tot het
oordeel kwam dat geen sprake was van een fair
balance. Het betrof in casu een gebod van een
nationale rechter aan een internetprovider om
de inbreuk die via ‘peer-to-peer-programma’s’
werd gemaakt op het auteursrecht te beëindi
gen, waarvoor een filtersysteem zou moeten
worden geïmplementeerd. Een dergelijk filtersysteem zou volgens Scarlet op gespannen voet
staan met haar eigen recht op vrijheid van
ondernemerschap van art. 16 Handvest en de
rechten van internetgebruilcers als neergelegd
in de art. 7,8 en 11 Handvest (privacy, bescher
ming persoonsgegevens en de vrijheid van
meningsuiting en informatie). Hiertegenover
stond het rechtop bescherming van intellectu
eel eigendomsrecht als neergelegd in art. 17 lid
2 Handvest. Ook in dit verband stelde het Hof
de voorvraag of het recht waarop een beroep
werd gedaan (bescherming intellectueel eigen
domsrecht) een absoluut karakter had. Na deze
vraag negatief beantwoord te hebben (zie r.o.
43) komt het Hof tot de beoordeling van de
vraag of sprake is van een fair balance tussen
enerzijds het recht op bescherming van intel
lectueel eigendomsrechten anderzijds het recht
op vrijheid van ondernemerschap van Scarlet
en het recht op privacy, bescherming persoons
gegevens en uitingsvrijheid van internetgebrui
kers. Het Hof oordeelde dat van een fair balan

Uit voornoemde jurisprudentie, kunnen ons
inziens de volgende meer algemene ‘toetsings
richtlijnen’ gedestilleerd worden in de situatie
dat sprake is van botsende grondrechten:

95 HvJ EU 24november2011, C-70110, NJ2012, 479 m.nt.
Hugenholtz, EHRC 2012. 35 m.nt. Hins (Scarlet).
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Een voorvraag is of één van de grondrech
ten die in het geding zijn, een ‘absoluut’
karakter heeft (bijv. het recht op leven). Is
dat het geval, dan gaat dit grondrecht —
logischerwijs — voor;
Een volgende vraag is of van één of meer
van de rechten de essentie wordt geraakt.
Is dat het geval dan zal dat recht, al dan niet
via de fair balance-toets, prevaleren; en
Is geen sprake van een grondrecht met een
absoluut karakter en wordt evenmin de
essentie van één of meer grondrechten
geraakt, dan komt het vervolgens aan op
een meer casuïstische belangenafweging.
Het is dan de vraag of op één of meer van
de betrokken grondrechten een dispro
portionele inmenging wordt gemaakt, met
inachtneming van het feit dat één of meer
andere grondrechten die inmenging tot op
zekere hoogte juist kunnen verlangen.
Men zou het ook zo kunnen formuleren:
als sprake is van een botsing van grond
rechten, moet bij de proportionaliteits
toets niet alleen sec worden gekeken naar
de evenredigheid van de inbreuk op
grondrechten aan de ene kant, maar ook
naar de evenredigheid van de inbreuk op
grondrechten aan de andere kant, wanneer
de eerste inbreuk niet gemaakt zou wor
den. Is aan geen van beide kanten sprake
Jurisprudentie Bestuursrecht plus. 2014
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van een onevenredige inbreuk - en kom je
dus als het ware ergens in het midden uit
— dan is de ‘botsing in de regel aanvaard
baar. In dit verband lijkt het Hof van Jus
titie overigens een meer afstandelijke toets
te hanteren; de EU (of een lidstaat) krijgt
een zekere vrijheid om te kiezen of, en zo
ja in hoeverre het ene grondrecht moet
wijken voor (het belang dat wordt gediend
door) het andere grondrecht. Maar zoals
blijkt uit het arrest Scarlet, is deze vrijheid
niet onbegrensd.
8.

Conclusie

Sinds ons artikel uit 2011 is langzamerhand
meer duidelijkheid ontstaan over de betekenis
van het Handvest. Dit betreft in het bijzonder
de formele aspecten: wanneer is het Handvest
van toepassing, hoe moet aan het Handvest
worden getoetst, waardoor laten rechten en
beginselen zich onderscheiden, etc. Waar het
betreft de meer materiële aspecten — de inhoud
van het Handvest en de uitlegging daarvan - is
het beeld nog ‘wazig~ Dit zal in de toekomst
verder moeten worden verduidelijkt, in het bij
zonder waar het betreft de bepalingen uit het
Handvest die niet (geheel) corresponderen met
bepalingen uit het EVRM.
In elk geval is duidelijk dat het Handvest heeft
geleid tot een grotere zichtbaarheid van grond
rechten binnen het EU-recht. Ook is duidelijk
dat het Handvest niet zonder gevolgen is voor
ons nationale recht. Wij denken dan bijvoor
beeld aan het feit dat nu in vreemdelingenpro
cedures een beroep kan worden gedaan op het
recht op een eerlijk proces (‘fair trial’) en aan de
mogelijkheid om prejudiciële vragen te stellen

over grondrechten. Waar het betreft het mate
riële recht zijnde gevolgen tot op heden beperkt
gebleven, wat misschien maar goed is ook. Er
zou immers wel het een en ander uit te leggen
zijn als het Handvest inhoudelijk bezien tot
geheel andere uitkomsten zouden leiden dan
het EVRM (en onze Grondwet).
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Voor de nabije toekomst is het vooral interes
sant om te bezien hoe de toetreding van de
Europese Unie tot het EVRM zal uitpakken.
Hierdoor zal de uitzonderingspositie van de EU
ten opzichte van het EVRM komen te vervallen.
Dit valt toe te juichen. Een zorgpunt blijft wel
de doorlooptijd van procedures bij het EHRM.
Ten gevolge van de co-respondentprocedure
zou deze nog langer kunnen worden dan nu al
het geval is. Immers, voordat een zaak bij het
EHRM belandt, is in de regel al circa vijf jaar
verstreken. Hierna duurt het vaak nog enkele
jaren voordat het EHRM tot een uitspraak
komt. Zou de zaak door het EHRM tussentijds
eerst nog worden verwezen naar het Hof van
Justitie, waarna de zaak weer terugkomt bij het
EHRM, dan komt daar nog een paar jaar bij. Al
met al kan dat er dus toe leiden dat misschien
wel tien jaar moet worden geprocedeerd voor
dat een zaak tot een einde komt. Dit pleit er
onzes inziens voor om in de praktijk een afba
kening te maken tussen de zaken die het EHRM
behandelt en zaken van het Hof van Justitie.
Hierbij ligt het in de rede om het EHRM zich
vooral te laten buigen over kwesties waarin
klassieke grondrechten aan de orde zijn, in het
bijzonder waar het betreft humanitaire onder
werpen. Het Hof van Justitie zou zich dan meer
kunnen richten op de meer economisch en
sociaal getinte grondrechten.
Hoe dan ook, in elk geval verdient het voor de
bestuursrechtjurist aanbeveling om de ontwik

kelingen met betrekking tot het Handvest op de
voet te blijven volgen. Ging het tot op heden
nog vooral om de procedurele aspecten, de
komende jaren zou de nadruk — ook in de pro
cesstukken — wel eens meer op de inhoud kun
nen (en ook moeten) gaan liggen. Wie weet
welke verrassingen dit nog op zal leveren.
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