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Op (korte) termijn kan een oordeel van het EHRM sneller worden verkregen dan thans het geval is.
Nadat nog vier landen — waaronder Nederland — Protocol nr. 16 bij het EVRM hebben ondertekend,
treedt dit in werking. De Hoge Raad kan dan advies aan het EHRM vragen over de interpretatie en
toepassing van grondrechten. De inhoud van deze adviesprocedure wordt door de auteur besproken en
het belang daarvan voor fiscale zaken komt aan bod. Zoals de grondrechten van art. 6 EVRM in
boeteprocedures en het eigendomsrecht en het recht op privacy in procedures over de heffing. Tevens
wordt ingegaan op de situatie waarin een grondrecht zowel door het EHRM als door het Handvest van
de grondrechten van de EU wordt gewaarborgd. In dat geval kan samenloop plaatsvinden van de
prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie EU met de adviesprocedure bij het EHRM.

1 Inleiding

Een klacht indienen bij het EHRM[2] vergt veel uithoudingsvermogen. Binnenkort zullen oordelen van
het EVRM op een snellere manier kunnen worden verkregen dan thans het geval is. Na
inwerkingtreding van Protocol nr. 16[3] bij het EVRM (hierna: het Protocol) kan de Hoge Raad namelijk
advies vragen aan het EHRM. In deze bijdrage bespreek ik deze adviesprocedure en ga ik aan de hand
van recente voorbeelden na wat het belang is in fiscale zaken. Ook komt de samenloop van de
adviesprocedure met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) aan
bod. Tevens ga ik in op de complicaties die zich voor kunnen doen indien onduidelijkheid bestaat over
de toepassing of uitleg van een grondrecht dat zowel in het EVRM als in het Handvest wordt
gewaarborgd en het Unierecht ten uitvoer wordt gebracht. Stelt de Hoge Raad een prejudiciële vraag
aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof van Justitie EU), vraagt de Hoge Raad
advies aan het EHRM of volgt de Hoge Raad beide procedures?

2 Adviesprocedure protocol nr. 16 bij het EVRM
2.1 Achtergrond adviesprocedure

Op 2 oktober 2013 is het Protocol opengesteld voor ondertekening. Dit Protocol heeft ten doel de
adviesbevoegdheid van het EHRM uit te breiden.[4] Specifiek aangewezen nationale gerechten krijgen
de bevoegdheid aan het EHRM een advies te vragen.
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Het Protocol treedt in werking nadat tien landen dit Protocol hebben geratificeerd. Inmiddels hebben
zestien landen dit Protocol ondertekend waarvan zes landen het Protocol hebben geratificeerd.
Nederland heeft het Protocol ondertekend en het wetsvoorstel ter ratificatie is in behandeling.[5] De
huidige stand van zaken is dat op 4 november 2016 de Nota naar aanleiding van het verslag[6] is
uitgebracht. Daaruit blijkt dat alle partijen achter het voorstel staan om het Protocol te ratificeren. Dat
sluit ook aan bij het feit dat Nederland actief betrokken is geweest bij de totstandkoming van het
Protocol.[7]

Bij inwerkingtreding van het Protocol ontstaat voor de nationale rechter de bevoegdheid om advies te
vragen aan het EHRM. Met deze adviesbevoegdheid wordt beoogd de interactie tussen het EHRM en
de nationale autoriteiten verder te versterken en de tenuitvoerlegging van het EVRM in de nationale
rechtsorde te verbeteren. Het is de bedoeling dat de nationale rechter met het door het EHRM gegeven
advies een correcte EVRM-interpretatie kan hanteren en dat op de middellange termijn de werklast van
het EHRM substantieel wordt verminderd.

2.2 Voorwaarden adviesaanvraag

In art. 1 van het Protocol is bepaald dat het indienen van een verzoek tot een advies facultatief is. Een
nationaal gerecht is niet verplicht een adviesaanvraag in te dienen. Een ingediende adviesaanvraag kan
ook worden ingetrokken. De adviesaanvraag moet gaan over principiële (rechts)vragen met betrekking
tot de interpretatie of toepassing van de rechten en vrijheden neergelegd in het EVRM of de daartoe
behorende Protocollen. Het gevraagde advies moet tevens relevant zijn in een aanhangige zaak.[8]

Niet alle gerechten mogen advies aan het EHRM vragen. De regering stelt voor om de Hoge Raad der
Nederlanden, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep,
het College van Beroep voor het bedrijfsleven en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan te wijzen. Daarbij zal worden
bepaald dat de bevoegdheid voortvloeiende uit dit Protocol niet toekomt aan één van de aangewezen
gerechten indien en voor zover in een voorkomend geval de Hoge Raad in laatste instantie recht kan
spreken.[9]

2.3 Inhoud adviesaanvraag

De adviesaanvraag moet de redenen voor de adviesaanvraag bevatten en de relevante juridische en
feitelijke context van de zaak.[10] In de Nederlandse memorie van toelichting wordt aangegeven dat de
adviesaanvraag de volgende gegevens moet bevatten:
– de rechtsvraag van de aanhangige zaak;
– de relevante vastgestelde feiten;
– de relevante wet- en regelgeving;
– de relevante verdragsbepalingen;
– een samenvatting van de juridische argumenten van de procespartijen, en
– zo mogelijk een verklaring inzake de analyse die het nationale gerecht zelf heeft gemaakt.[11]

In het Protocol wordt niet ingegaan op de vraag of, en zo ja wanneer procespartijen op de
(concept)adviesaanvraag kunnen reageren. In de Nota naar aanleiding van het verslag merkt de
minister op dat het wenselijk is partijen de mogelijkheid te bieden zich uit te spreken over het
feitenrelaas zoals dat aan het EHRM zal worden voorgelegd.[12] Het is mijns inziens gewenst dat
partijen kunnen reageren op de gehele concept-adviesaanvraag. Daarmee zou worden aangesloten
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bij de huidige werkwijze van de Hoge Raad bij het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van
Justitie EU.[13]

2.4 Behandeling adviesaanvraag door EHRM

Het EHRM bepaalt of een adviesaanvraag in behandeling wordt genomen.[14] Een kamer van vijf
rechters beoordeelt of de adviesaanvraag aan de in art. 1 Protocol genoemde vereisten voldoet. Als
daaraan wordt voldaan, mag worden verwacht dat het Hof de adviesaanvraag in behandeling neemt.
Bij weigering van een adviesaanvraag dient het EHRM de reden daarvan aan te geven.[15] Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn als de vraag strekt tot een algemene beoordeling en niet nodig is voor de
behandeling van de aanhangige zaak.[16]

Indien de adviesaanvraag in behandeling wordt genomen, zal de Grote Kamer van het EHRM (een
kamer van zeventien rechters) het advies geven. Met het geven van advies wordt het EHRM in staat
gesteld om te reageren op de standpunten van partijen en de nationale rechter en desgewenst een
nadere verduidelijking op de jurisprudentie te geven dan wel bestaande jurisprudentielijnen te herzien.
Het advies geeft richtlijnen voor het nationale gerecht die kunnen worden gebruikt bij de interpretatie
van het EVRM bij de beoordeling van de concrete zaak. Het is niet de bedoeling dat het EHRM de
feiten of het nationale recht in de context van de voorliggende zaak gaat beoordelen. Het EHRM gaat
ook niet beslissen in de betreffende zaak.[17] De verwachting van de Raad voor de rechtspraak is dat
de adviesprocedure ongeveer twee jaar zal duren.[18]

2.5 Gevolgen advies van het EHRM

Doorgaans zal de nationale rechter het advies toepassen. Echter, nu het advies niet bindend is, kan
de nationale rechter er voor kiezen het advies niet te volgen. In dat geval kan bij het EHRM een
klacht worden ingediend. De vraag is of het EHRM die klacht in alle gevallen gegrond verklaard als
een nationale rechter het advies niet (volledig) opvolgt. Indien dat het geval is, heeft dat tot gevolg dat
het advies van het EHRM naar zijn aard dwingend is. De Afdeling advisering van de Raad van State
heeft in dit kader opgemerkt dat het ervan afhangt op welke wijze het EHRM zijn adviezen inricht en
de ruimte die het daarbij laat aan de nationale rechter door middel van de toepassing van de doctrine
van de “margin of appreciation”.[19]

Deze nationale beoordelingsvrijheid is in het recent goedgekeurde Protocol nr. 15 bij het EVRM
vastgelegd.[20] Dit heeft tot gevolg dat de “margin of appreciation” van de nationale rechter een aan
het EVRM ten grondslag liggend algemeen beginsel vormt. Hiermee is bevestigd dat de staten in
overeenstemming met het beginsel van subsidiariteit de primaire verantwoordelijkheid hebben de
rechten en vrijheden die in het EVRM en de Protocollen zijn omschreven te waarborgen waarbij zij
over een beoordelingsruimte beschikken die onderworpen is aan het toezicht van het EHRM.[21] Gelet
op deze ruime beoordelingsvrijheid kan aldus de minister de situatie zich voordoen dat een klacht
tegen een uitspraak waarin het advies niet (volledig) is opgevolgd niet gegrond wordt verklaard.[22] Dat
kan naar mijn idee slechts aan de orde zijn als de nationale rechter de door het EHRM gegeven
rechtsregel juist heeft toegepast maar vervolgens aan de hand van de “margin of appreciation” heeft
geoordeeld dat in dit specifieke geval gelet op de vaststaande feiten geen sprake is van een schending.
Die situatie lijkt mij moeilijk denkbaar. Gelet op het bepaalde in art. 93 Grondwet dat bepalingen van
verdragen verbindende kracht hebben, dient de rechter de “margin of appreciation” kritisch toe te
passen. Niet alle schendingen mogen worden gedoogd met een beroep op de “margin of appreciation”
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aangezien de grondrechten verbindende kracht hebben.

3 Het belang in fiscale zaken

De adviesprocedure wordt ook in fiscale zaken relevant. Zo worden de in art. 6 EVRM gewaarborgde
rechten erkend in boetezaken maar ook op het gebied van belastingheffing wordt getoetst aan
grondrechten zoals het recht op privacy en het eigendomsrecht.

Een recent voorbeeld is HR 12 juli 2013[23] over het op art. 6 EVRM gebaseerde nemo tenetur-
beginsel.[24] De Hoge Raad oordeelde dat verkrijging van alle materiaal mag worden afgedwongen
voor heffingsdoeleinden maar dat dit anders ligt voor beboeting. Indien een criminal charge is
uitgebracht, moet er volgens de Hoge Raad wel een waarborg zijn dat wilsafhankelijk materiaal niet
tegen de belastingplichtige zal worden gebruikt. In de literatuur[25] wordt ter discussie gesteld of de
leer van de Hoge Raad waarbij onderscheid wordt gemaakt in wilsafhankelijk en wilsonafhankelijk
materiaal juist is. Ook bestaat onduidelijkheid over de definitie van het begrip wilsafhankelijk
materiaal.[26] Indien de Hoge Raad over deze vragen aan het EHRM om een advies had kunnen
verzoeken, had de huidige discussie kunnen worden voorkomen, althans beperkt. Ook was sneller
(meer) duidelijkheid verkregen in de betreffende zaak en aanhangige zaken.

Zoals gezegd spelen grondrechten ook een steeds belangrijkere rol in zaken over belastingheffing.
Zo heeft A-G Niessen[27] recent geconcludeerd dat het in art. 8 EVRM gewaarborgde recht op privacy
was geschonden. De zaken zien op gegevens van ANPR-camera’s langs de openbare weg die
worden gebruikt om naheffingsaanslagen loonbelasting voor privégebruik auto op te leggen. A-G
Niessen concludeert dat een inbreuk wordt gemaakt op de privacy en dat deze inbreuk niet is
gerechtvaardigd voor de periode[28] waarin in de AWR geen bevoegdheid is neergelegd voor de
Belastingdienst om zelf de camera’s te gebruiken. Ook de sms-parking-zaak[29] is een voorbeeld
waarin de vraag speelde of het recht op privacy was geschonden.[30]

In de recente arresten[31] over de (verlengde) crisisheffing stond tevens de vraag centraal of een
grondrecht was geschonden, namelijk het recht op eigendom van artikel 1, Eerste Protocol EVRM.[32] De
Hoge Raad oordeelde dat het eigendomsrecht niet was geschonden. Bij de beoordeling of sprake was
van een fair balance maakte de Hoge Raad gebruik van de ruime beoordelingsmarge. Het is nu
afwachten of de beoordelingsmarge inderdaad zo ruim is aangezien — naar ik heb vernomen — een
klacht is ingediend bij het EHRM.

In deze zaken zou de rechtsbescherming tevens verbeteren indien de Hoge Raad advies aan het EHRM
zou vragen. Zo kan over de reikwijdte van het recht op privacy sneller duidelijkheid ontstaan door advies
aan het EHRM te vragen. Ten aanzien van de schending van het eigendomsrecht ligt dit lastiger
omdat de staten en daarmee de nationale rechters een ruime beoordelingsvrijheid hebben. Een
adviesaanvraag over de reikwijdte van de vrijheid zou mogelijk zijn maar het is reëel dat geantwoord
wordt dat die ruimte er juist is om de nationale rechter te laten beslissen. Het is interessant hoe het
EHRM daarmee om zal gaan en waar het EHRM de grens aan de nationale vrijheid stelt en zal
oordelen dat een “individual and excessive burden” aan de orde is.[33]

Het vragen van advies aan het EHRM heeft als groot voordeel dat sneller duidelijkheid kan worden
verkregen over de uitleg en toepassing van grondrechten. Indien de Hoge Raad dit instrument gaat
toepassen, kan worden voorkomen dat na een arrest van de Hoge Raad alsnog een klacht wordt
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ingediend en dat jarenlang onduidelijkheid blijft bestaan over de uitleg van grondrechten. Indien de
Hoge Raad arrest wijst op basis van een advies van het EHRM zal minder discussie ontstaan over de
vraag of de Hoge Raad de grondrechten juist uitlegt hetgeen de rechtszekerheid ten goede komt.

De Hoge Raad zal bij een gestelde schending van de grondrechten moeten beslissen of een advies
aan het EHRM wordt gevraagd. Echter, indien het Unierecht van toepassing is, is de Hoge Raad op
grond van art. 267 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) verplicht
een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU te stellen tenzij sprake is van een acte clair of een
acte éclairé.[34] Mensenrechten vormen steeds meer een integraal onderdeel van het Unierecht en de
werkgebieden van het EHRM en het Hof van Justitie EU vertonen daardoor steeds meer overlappingen.
Daarom volgt hierna een uitstapje naar het Unierecht.

4 Handvest Grondrechten van de EU
4.1 Beroep op Handvest

Sinds 1 december 2009 is het Handvest juridisch bindend voor de lidstaten van de EU wanneer zij
het EU-recht ten uitvoer brengen. Art. 6 Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna: VEU) bepaalt
dat de EU de rechten, vrijheden en beginselen van het Handvest erkent en dat het Handvest dezelfde
status heeft als een Verdrag.[35] In dit Handvest zijn diverse grondrechten neergelegd zoals het recht op
privacy en bescherming van persoonsgegevens,[36] het verdedigingsbeginsel[37], het recht op
eigendom[38] en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte, waaronder de
onschuldpresumptie[39] en het ne bis in idem-beginsel[40] vallen.

Op deze grondrechten kan een beroep worden gedaan bij het Hof van Justitie EU mits het Unierecht
ten uitvoer wordt gebracht. Dat is het geval indien de nationale wetgeving op een Europese richtlijn is
gebaseerd dan wel indien grensoverschrijdend verkeer plaatsvindt.[41]

4.2 Uitleg grondrechten Handvest

In art. 52 lid 3 van het Handvest is bepaald op welke wijze grondrechten die corresponderen met
rechten uit het EVRM moeten worden uitgelegd:

“3. Voor zover dit Handvest rechten bevat die corresponderen met rechten welke zijn gegarandeerd
door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
zijn de inhoud en reikwijdte ervan dezelfde als die welke er door genoemd verdrag aan worden
toegekend. Deze bepaling verhindert niet dat het recht van de Unie een ruimere bescherming biedt.”

De verwijzing naar het EVRM geldt voor zowel het EVRM als voor de eraan gehechte protocollen.[42] De
inhoud en reikwijdte van de gewaarborgde rechten wordt niet alleen bepaald door de tekst van het
EVRM en de Protocollen maar ook door de jurisprudentie van het EHRM en het Hof van Justitie EU. De
Unie kan een ruimere bescherming bieden. Het door het Handvest geboden beschermingsniveau mag
in ieder geval nooit lager zijn dan het niveau dat door het EVRM wordt gewaarborgd.

In de toelichting is een lijst opgenomen waarin de grondrechten uit het Handvest staan met dezelfde
inhoud en reikwijdte als de daarmee corresponderende artikelen van het EVRM. Daaronder valt
bijvoorbeeld het in art. 7 Handvest en art. 8 EVRM gewaarborgde recht op privacy. Ook blijkt daaruit dat
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art. 48 lid 1 Handvest correspondeert met art. 6 lid 2 en 3 EVRM en dat art. 17 Handvest correspondeert
met art. 1 van het aanvullend protocol bij het EVRM (het recht op eigendom).

Artikelen waarvan de inhoud dezelfde is als die van de daarmee corresponderende artikelen van het
EVRM maar waarvan de reikwijdte ruimer is, zijn ook in een lijst opgenomen. Dit is bijvoorbeeld art. 47
lid 2 en 3 Handvest welk artikel correspondeert met art. 6 lid 1 EVRM. De beperking tot de betwistingen
betreffende burgerlijke rechten en verplichtingen of tot strafrechtelijke vervolging geldt niet ten aanzien
van het recht van de Europese Unie en de toepassing ervan, zoals voor art. 6 lid 1 EVRM wel het geval
is. Art. 47 Handvest geldt zodra het Unierecht wordt toegepast en voor alle rechten die worden
gewaarborgd door de Unie. Hierdoor kan art. 47 Handvest ook worden ingeroepen in zaken van
publiekrechtelijke aard zoals het belastingrecht.

Daarnaast is in het Handvest een aantal grondrechten opgenomen die niet expliciet in het EVRM zijn
geregeld. Dit is bijvoorbeeld het in art. 48 Handvest opgenomen verdedigingsbeginsel. De rechten die
toegevoegd zijn aan die van het EVRM worden in de toelichting niet vermeld.

5 Samenloop EVRM en Handvest

De mogelijkheid om op grond van het Protocol een advies aan het EHRM te vragen kan in bepaalde
gevallen samenlopen met de verplichting om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie EU.
Dat is het geval als een grondrecht in geding is dat zowel door het EVRM als door het Handvest is
gewaarborgd én het Unierecht ten uitvoer wordt gebracht.

Het is de vraag wat de Hoge Raad in zo’n geval kan dan wel moet doen. Moet de Hoge Raad
bijvoorbeeld een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU stellen als het EHRM over de
voorliggende vraag al arrest heeft gewezen? Mag de Hoge Raad een prejudiciële vraag aan het Hof van
Justitie EU stellen en tegelijkertijd een advies aan het EHRM vragen? Bij de beantwoording van deze
vragen ga ik allereerst na welke aanknopingspunten zijn te vinden bij het Hof van Justitie EU, het EHRM
en de memorie van toelichting in Nederland.

5.1 Hof van Justitie EU

In het advies 2/13 van 18 december 2014[43] heeft het Hof van Justitie EU negatief geadviseerd over
toetreding van de EU tot het EVRM.[44] Toetreding van de EU tot het EVRM is dus voorlopig niet aan de
orde. In dit advies gaat het Hof van Justitie EU in op de onderlinge verhouding tussen de procedure van
Protocol nr. 16 en de prejudiciële procedure als bedoel in art. 267 VWEU.

Het Hof van Justitie EU benoemt in punt 196 het onderscheid tussen een verzoek om advies aan het
EHRM en de verplichting een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU te stellen. Vervolgens wordt
benoemd dat de in te voeren adviesprocedure afbreuk zou kunnen doen aan de autonomie en de
doeltreffendheid van de prejudiciële procedure. Dit zou met name gelden wanneer door het Handvest
gewaarborgde rechten aan de orde zijn die overeenstemmen met de rechten die door het EVRM
worden erkend. Geconcludeerd wordt dat niet kan worden uitgesloten dat een adviesverzoek bij het
EHRM wordt gedaan waarmee het risico wordt gelopen dat de prejudiciële procedure wordt omzeild.
Terwijl die procedure aldus het Hof van Justitie EU de hoeksteen van het door Verdragen ingestelde
gerechtelijke systeem vormt. Het Hof van Justitie EU stelt vast dat voor zover de voorgenomen
overeenkomst het onderlinge verband tussen het door protocol nr. 16 ingestelde mechanisme en de
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prejudiciële procedure van art. 267 VWEU niet nader bepaalt de autonomie en de doeltreffendheid van
de prejudiciële procedure kan worden aangetast.

Het Hof van Justitie EU vreest dus dat met invoering van de adviesprocedure bij het EHRM de
autonomie en doeltreffendheid van de prejudiciële procedure zal worden aangetast.

In reactie op de opmerkingen over de adviesprocedure is opgemerkt dat de reactie van het Hof van
Justitie EU moeilijk te begrijpen is omdat lidstaten onder omstandigheden verplicht zijn prejudiciële
vragen aan het Hof van Justitie EU te stellen en het advies van het EHRM niet bindend is. Het
bezwaar ziet meer op de reikwijdte van de “acte clair”-theorie en die uitleg is aan de EU.[45] Daarmee
wordt gedoeld op de CILFIT-leer van het Hof van Justitie EU. Deze houdt in dat geen prejudiciële vraag
hoeft te worden gesteld als de juiste toepassing van het EU-recht zo evident is dat redelijkerwijs geen
ruimte voor twijfel kan bestaan (acte clair) dan wel als het Hof van Justitie EU de bepaling al eerder
heeft uitgelegd (acte éclairé). Het Hof van Justitie EU bepaalt door invulling te geven aan deze leer zelf
in welke gevallen de hoogste rechter verplicht is prejudiciële vragen te stellen. Het is de vraag of het Hof
van Justitie bereid zal zijn om met zoveel woorden te erkennen dat een bepaalde mensenrechtelijke
kwestie éclairé is als het EHRM zich daarover heeft uitgesproken. Die conclusie lijkt niet te vermijden als
het gaat om een grondrecht dat voorkomt op de hiervoor reeds genoemde lijst grondrechten uit het
Handvest met dezelfde inhoud en reikwijdte als de daarmee corresponderende artikelen van het EVRM.

5.2 EHRM

Aangezien veel Unierecht direct of indirect wordt uitgevoerd door de lidstaten kan thans reeds bij het
EHRM worden geklaagd over toepassing van het Unierecht. De klacht is dan gericht tegen de lidstaat
die deel uitmaakt van de Europese Unie. In het arrest van de nationale rechter is bijvoorbeeld een
antwoord van het Hof van Justitie EU op een prejudiciële vraag verwerkt. Over dat arrest wordt
geklaagd. Ook kan worden geklaagd over een arrest waarin geen prejudiciële vraag aan het Hof van
Justitie EU is gesteld omdat volgens de nationale rechter sprake is van een acte clair of éclairé maar de
klager meent dat een grondrecht wordt geschonden.

Het EHRM heeft in deze zaken een duidelijke lijn ontwikkeld. Het EHRM veronderstelt dat de EU de
grondrechten beschermt op een manier die als gelijkwaardig kan worden beschouwd met de
bescherming die wordt verlangd door het EVRM. Er wordt uitgegaan van een vermoeden van
“compliance”. Klachten over EU-rechtshandelingen worden daarom door het EHRM in beginsel niet-
ontvankelijk verklaard.[46] Het EHRM kan ingrijpen als evident is dat de grondrechten niet worden
beschermd op de wijze die het EHRM voorstaat.

Hieruit blijkt dat het EHRM veel ruimte laat aan de EU en daarmee — tot op heden — voor een
voorzichtige aanpak kiest.

5.3 Toelichting bij wetsvoorstel in Nederland

De mogelijke samenloop is in de memorie van toelichting[47] onderkend. Daarin is opgemerkt dat het
doorgaans onwenselijk zal zijn als een gerecht bij twee instanties tegelijk om nadere uitleg van de
bepalingen vraagt. De regering meent dat het primair aan de nationale rechter is om te bepalen hoe
in een specifieke casus moet worden omgegaan met deze samenloop van beide procedures.
Opgemerkt wordt dat het aanbeveling verdient rekening te houden met de punten 196 tot en met 199
van advies 2/13 van het HvJ EU van 18 december 2014.[48]
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Daarbij wordt nog opgemerkt dat ook vóór de toetreding van de Europese Unie tot het EVRM een vraag
van uitleg van het Handvest die raakt aan het Unierecht moet worden voorgelegd aan het Hof van
Justitie EU, ook als het desbetreffende grondrecht overeenkomt met een bepaling in het EVRM. Tevens
wordt opgemerkt dat het ook in de huidige situatie niet is uitgesloten dat beide Europese hoven zich min
of meer gelijktijdig over dezelfde materie en rechtsvragen buigen. Tot slot merkt de regering op dat
nimmer de situatie kan ontstaan dat een nationale rechter verplicht zou zijn om beide procedures te
doorlopen aangezien de adviesaanvraag onder Protocol nr. 16 een facultatief karakter draagt.

Opmerkelijk is dat in de Nota naar aanleiding van het verslag[49] wordt opgemerkt dat niet in alle
gevallen de procedure van het Protocol mag worden gevolgd. De nationale hoogste rechters zijn
verplicht vragen over de betekenis van grondrechten die overeenstemmen met rechten in het EVRM
voor de uitleg van het recht van de EU bij voorrang voor te leggen aan het Hof van Justitie EU.
Verderop wordt deze laatste zin herhaald. Daaraan voorafgaand wordt opgemerkt dat het aan de
nationale rechter is om de afweging te maken van het nut en de wenselijkheid om een advies te
vragen.[50] Mijns inziens klopt de eerste opmerking inhoudende dat de adviesprocedure bij samenloop
niet mag worden gevolgd aangezien niet is bepaald dat geen advies mag worden gevraagd indien het
EU-recht van toepassing is. Dat volgt ook uit de latere opmerking in de Nota naar aanleiding van het
verslag. Het standpunt van de minister is behoorlijk theoretisch aangezien de praktijk uitwijst dat de
nationale rechter niet direct verplicht is een prejudiciële vraag te stellen. Hij dient dit te doen alvorens hij
uitspraak doet waardoor hij ook de mogelijkheid heeft eerst naar het EHRM te gaan om via die weg een
acte éclairé te verkrijgen zodat de verplichting tot het stellen van prejudiciële vragen vervalt.

6 Wat kan Hoge Raad doen bij samenloop?
6.1 Lijn EHRM is onduidelijk

Indien onduidelijk is hoe het EHRM een grondrecht uitlegt of zal uitleggen, is het — zoals uit de in
onderdeel 2 genoemde voorbeelden blijkt — belangrijk dat de Hoge Raad advies vraagt aan het EHRM.
Daarmee kan sneller dan via de klachtprocedure duidelijkheid worden verkregen over de uitleg die het
EHRM aan een grondrecht geeft. Ook kan daarmee worden bereikt dat direct EVRM-conform wordt
gehandeld. Dat is een betere route dan eerst de grondrechten van iemand schenden en daarvoor later
een compensatie bieden. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van het grondrecht is er geen acte
clair en geen acte éclairé. In dat geval is de Hoge Raad verplicht prejudiciële vragen aan het Hof van
Justitie EU te stellen. In dit geval zijn er drie opties:
1. De Hoge Raad stelt een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU en vraagt geen advies

aan het EHRM. Het Hof van Justitie EU zal arrest wijzen over de uitleg van het grondrecht.
Indien de Hoge Raad het arrest van het Hof van Justitie EU in zijn arrest toepast en de
belanghebbende meent dat de uitleg die (door het Hof van Justitie EU) aan het grondrecht
wordt gegeven onjuist is, kan een klacht worden ingediend bij het EHRM gericht tegen het
arrest van de Hoge Raad. Nadeel is dat dit (te) veel tijd in beslag zal nemen. Aangezien het
indienen van een klacht altijd mogelijk blijft, komt dit erop neer dat het EHRM het laatste woord
houdt op het gebied van grondrechten. Een oplossing zou zijn dat het Hof van Justitie EU het
EHRM informeel consulteert alvorens arrest te wijzen en daarvan blijk geeft in zijn arrest. Op
die manier sluit het Hof van Justitie EU via afstemming aan bij het EHRM.

2. De Hoge Raad stelt een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU en vraagt tevens advies
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aan het EHRM. In dit geval lopen er twee procedures naast elkaar. Het verdient aanbeveling
dat het Hof van Justitie EU en het EHRM in de vorm van bijvoorbeeld een
rechtseenheidsoverleg afstemmen over de uitleg van het grondrecht. Het heeft uiteraard de
voorkeur op formele wijze inhoudelijke afstemming te organiseren tussen het EHRM en het Hof
van Justitie EU over zaken waarin sprake is van samenloop. Overigens kan ook thans dezelfde
vraag bij beide instanties tegelijk voorliggen indien een prejudiciële vraag aan het Hof van
Justitie EU is gesteld en in een andere zaak een klacht bij het EHRM is ingediend. Het is in het
belang van de rechtsbescherming van de burger dat het EHRM en het Hof van Justitie EU de
uitleg van grondrechten afstemmen zodat duidelijkheid bestaat over de uitleg van het
grondrecht en niet alsnog nadat een lange procedure bij de Hoge Raad is doorlopen een klacht
bij het EHRM moet worden ingediend.

3. De Hoge Raad stelt geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU en vraagt advies aan
het EHRM. Aangezien via de klachtprocedure het EHRM uiteindelijk het laatste woord heeft,
kan ervoor worden gekozen advies te vragen aan het EHRM. Betoogd kan worden dat nadat dit
advies is verkregen sprake is van een acte éclairé zodat geen prejudiciële vraag (meer) aan het
Hof van Justitie EU hoeft te worden gesteld. Dit gaat niet op voor de grondrechten waarvoor het
Hof van Justitie EU een ruimere bescherming biedt tenzij het EHRM oordeelt dat het grondrecht
is geschonden aangezien het dan éclairé is dat ook het verderstrekkende grondrecht uit het
Handvest is geschonden. Op deze wijze wordt de autonomie van het Hof van Justitie EU op het
gebied van het Unierecht aangetast.

Aangezien het stellen van een prejudiciële vraag verplicht is en het EHRM wat betreft de uitleg van
grondrechten uiteindelijk het laatste woord heeft, heeft de tweede optie mijn voorkeur. Het feit dat dan
twee procedures worden gevolgd is ondergeschikt aan het belang van de rechtsbescherming. Daarbij
verwacht ik dat deze situatie zich beperkt zal voordoen.

6.2 Lijn EHRM is duidelijk

Indien de vraag aan de orde is of een grondrecht is geschonden dat zowel door het EVRM als door
het Handvest is gewaarborgd én sprake is van het ten uitvoer brengen van Unierecht dient de Hoge
Raad een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU te stellen behoudens de gevallen waarin
sprake is van een acte clair dan wel een acte éclairé.[51]

Het is de vraag of sprake is van een acte éclairé indien de voorliggende vraag over toepassing of uitleg
van het grondrecht door het EHRM reeds is beantwoord. In dat geval is duidelijk hoe het grondrecht
volgens het EHRM moet worden uitgelegd. Hierbij zijn twee situaties te onderscheiden.
1. Een grondrecht dat volgens de toelichting op het Handvest zowel qua inhoud als reikwijdte

correspondeert met een in het EVRM gegarandeerd grondrecht. De jurisprudentie van het
EHRM bepaalt dan de inhoud en reikwijdte van de in het Handvest opgenomen grondrechten.
In die gevallen zal het Hof van Justitie EU geen andere keus hebben dan de jurisprudentie van
het EHRM over te nemen. In dat geval kan de Hoge Raad er mijns inziens van uitgaan dat
sprake is van een acte éclairé en hoeft geen vraag aan het Hof van Justitie EU te worden
gesteld.

2. Een grondrecht waaraan op grond van de toelichting bij het Handvest een ruimere reikwijdte
wordt toegekend.[52] In dat geval kan — hoewel de jurisprudentie van het EHRM duidelijk is —
het Hof van Justitie EU ruimere bescherming bieden. De Hoge Raad dient over de uitleg en
toepassing van deze grondrechten prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU te stellen als
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in de desbetreffende casus het EVRM-grondrecht (net) niet geschonden is, maar het verder
reikende Handvestgrondrecht mogelijk wel. Daarbij kan dan expliciet worden vermeld dat de
jurisprudentie van het EHRM weliswaar duidelijk is, maar dat het de vraag is op welke wijze het
grondrecht door het Hof van Justitie EU ruimer wordt uitgelegd.

In deze gevallen is een adviesaanvraag aan het EHRM niet aan de orde omdat de lijn van het EHRM
duidelijk is.

7 Conclusie

Met de inwerkingtreding van het Protocol wordt de rechtsbescherming verbeterd. Doordat de Hoge
Raad aan het EHRM advies kan vragen over de uitleg van grondrechten kan sneller duidelijkheid
worden verkregen.

Indien het Unierecht van toepassing is, kan de situatie zich voordoen dat de Hoge Raad verplicht is een
prejudiciële vraag over de uitleg van het grondrecht aan het Hof van Justitie EU te stellen terwijl
eveneens de mogelijkheid bestaat advies aan het EHRM te vragen.

Voor de grondrechten waarvan in het Handvest is bepaald dat zowel qua inhoud als reikwijdte wordt
aangesloten bij het EVRM geldt mijns inziens dat het EHRM het laatste woord heeft. Immers indien een
belanghebbende het niet eens is met de wijze waarop de Hoge Raad — eventueel op basis van een
door het Hof van Justitie EU beantwoorde prejudiciële vraag — een grondrecht uitlegt, kan een klacht bij
het EHRM worden ingediend. Om dit te voorkomen verdient het de voorkeur dat de Hoge Raad advies
vraagt aan het EHRM waarbij direct ook een prejudiciële vraag wordt gesteld aan het Hof van Justitie
EU. Er zou dan bijvoorbeeld rechtseenheidsoverleg tussen het EHRM en het Hof van Justitie EU plaats
kunnen vinden.

Bij de wijze waarop deze procedure wordt ingericht dienen de belangen van de belanghebbende in acht
te worden genomen. Een belang is in de regel het op efficiënte wijze verkrijgen van duidelijkheid over de
uitleg en toepassing van een rechtsregel door de hoogste rechter. Ten aanzien van de in onderdeel 2
genoemde voorbeelden was met toepassing van de adviesprocedure sneller duidelijkheid verkregen.
Nadat nog vier landen waaronder Nederland het Protocol hebben geratificeerd kan indien
onduidelijkheid bestaat over de toepassing van een grondrecht de Hoge Raad worden verzocht advies
aan het EHRM te vragen. Het zou de rechtsbescherming ten goede komen als de Hoge Raad de
adviesprocedure gaat gebruiken. Thans kan over de toepassing en uitleg van grondrechten worden
verzocht een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU te stellen indien het Unierecht van
toepassing is en dat is gelet op de implementatie van richtlijnen vaker het geval dan op het eerste
gezicht lijkt.
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Het Hof van Justitie EU heeft in het CILFIT-arrest geoordeeld dat voor de hoogste rechter geen verplichting bestaat tot het
stellen van een prejudiciële vraag bij een acte clair of een acte éclairé. Van een acte clair is sprake als de juiste toepassing van
het EU-recht zo evident is dat redelijkerwijs geen ruimte voor twijfel kan bestaan. Een acte éclairé is aan de orde als het Hof
van Justitie EU de bepaling al eerder heeft uitgelegd. HvJ EG 6 oktober 1982, nr. C-283/81 ECLI:EU:C:1982:335 (CILFIT-arrest).

[35]
Op grond van art. 267 VWEU kunnen dan ook prejudiciële vragen over de uitleg van het Handvest aan het Hof van Justitie EU worden
gesteld.

[36]
Art. 7 en 8 Handvest. Het recht op privacy kwam aan bod in het arrest-Webmindlicenses van 17 december 2015, nr. C-419/14,
ECLI:EU:C:2015:832. In dat arrest geeft het Hof van Justitie EU kaders voor de beoordeling of strafrechtelijk onrechtmatig verkregen
bewijs in een fiscale zaak mag worden gebruikt. Zie ook R. Vos & R. Jeronimus, ‘Schending Unie recht: uitsluiting van strafrechtelijk
bewijs in fiscale procedures’, BTW-bulletin 2016/66.

[37]
Art. 48 Handvest. Doordat dit algemeen beginsel slechts wordt toegepast indien het Unierecht ten uitvoer wordt gelegd, bestaan voor
bijvoorbeeld de omzetbelasting verdergaande rechten dan voor bepalen uit de wet inkomstenbelasting die niet op een richtlijn zijn
gebaseerd. Ik meen dat het verdedigingsbeginsel als algemeen rechtsbeginsel in alle gevallen dient te worden toegepast.

[38]
Art. 17 Handvest.

[39]
Art. 48 Handvest.

[40]
Art. 50 Handvest. Zie bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Justitie EU in de zaak-Akerberg Fransson waarin werd geoordeeld dat in
een omzetbelastingzaak een beroep op het in het Handvest neergelegde “ne bis in idem”-beginsel kon worden gedaan. HvJ EU 26
februari 2013, nr. C-617/10, ECLI:NL:XX:2013:BZ3811.

[41]
Zie recent Hof ’s-Hertogenbosch 18 maart 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:990. Een beroep op het unierechtelijke verdedigingsbeginsel
kan worden gedaan omdat buiten Nederland (in Duitsland) leiding werd gegeven aan de carrousel.

[42]
Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten 2007/C 303/02, vanaf p. 16.

[43]
HvJ EU 18 december 2014, ECLI:EU:C:2014:2454.

[44]
Op de toetreding van de EU tot het EVRM ga ik niet nader in. Het Protocol kan worden geratificeerd zonder dat overeenstemming is
bereikt over toetreding van de EU tot het EVRM.

[45]
European Parliament – Committee on Constitutional Affairs, Public Hearing 20 April 2016. Accession to the European Convention on
Human Rights (ECHR): stocktaking after the ECJ’s opinion and way forward, p. 11.

[46]
Zie EHRM 30 juni 2005, ECLI:NL:XX:2005:AU2360, AB 2006/273, m. nt. Barkhuysen en Van Emmerik (Bosphorus) en EHRM 20
januari 2009, ECLI:NL:XX:2009:BI6955, NJ 2010/166, m. nt. Alkema (Nederlandse Kokkelvisserij).

[47]
Kamerstukken II 2014/15, 34 235 (R2053), nr. 3, p. 4.

[48]
Zie onderdeel 4.1.

[49]
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Kamerstukken II 2016/17, 34 235 (R2053), nr. 7, p. 5.

[50]
Kamerstukken II 2016/17, 34 235 (R2053), nr. 7, p. 12.

[51]
HvJ EG 6 oktober 1982, nr. C-283/81 ECLI:EU:C:1982:335 (CILFIT-arrest). Van een acte clair is sprake als de juiste toepassing van het
EU-recht zo evident is dat redelijkerwijs geen ruimte voor twijfel kan bestaan. Een acte éclairé is aan de orde als het Hof van Justitie EU
de bepaling al eerder heeft uitgelegd.

[52]
Deze grondrechten zijn opgenomen de toelichting op het Handvest, dit is bijvoorbeeld art. 47 lid 2 en 3 Handvest.
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