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DE HOOGSTE NATIONALE RECHTER EN DE EUROPESE HOVEN; 

naar een systeem van checks en balances tússen gerechten?1 

 

Marc Loth2 

 

Trefwoorden: 

Grondrechtenbescherming – rechterlijke dialoog – Hof van Justitie van de Europese Unie – 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens – ‘checks en balances’. 

 

Samenvatting: 

Deze bijdrage is gewijd aan de verhoudingen tussen de hoogste nationale rechters, het HvJEU, en 

het EHRM. Enerzijds behouden diverse hoogste nationale rechters zich de mogelijkheid van het 

laatste woord voor, zonder daarvan daadwerkelijk gebruik te maken. Anderzijds heeft het HvJEU 

de mogelijkheid erkend van lidstaat-aansprakelijkheid voor een gekwalificeerde schending van 

het Unierecht als een afbakening van het speelveld, niet als een remedie voor rechtszoekenden. 

Ook de verhouding tussen het HvJEU en het EHRM is nog niet uitgekristalliseerd. De 

gesignaleerde verschuivingen kunnen het beste worden begrepen als onderdeel van een systeem 

van checks en balances tússen de betrokken gerechten. 

 

1. Inleiding 

Deze bijdrage is gewijd aan de dialogen tussen de hoogste nationale rechters, het Europese Hof 

van Justitie (HvJEU), en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), in het bijzonder 

waar het de bescherming van grondrechten betreft. Aangezien de grondrechtenbescherming in 

Europa een taak is van zowel de nationale rechters als de beide supranationale gerechten, zijn de 

                                                           
1 Bewerking van een voordracht gehouden op een bijeenkomst van de Vereniging van Civiele Cassatie-Advocaten 

op 2 juli 2015 te Den Haag met als thema “De Hoge Raad van boven". 
2 Hoogleraar Privaatrecht, Tilburg University. 
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onderlinge dialogen intensief. In vele andere Europese rechtsordes dan de Nederlandse spelen 

bovendien de nationale constitutionele hoven een belangrijke rol. De bescherming van 

grondrechten dreigt dan ook een “crowded house” te worden.3 Dat vraagt om samenwerking tussen 

de diverse betrokken gerechten, ten einde conflicterende uitspraken en daarmee verlies aan 

rechtszekerheid te vermijden. Elders heb ik de hypothese verdedigd dat de samenwerking van het 

HvJEU met cassatierechters in het algemeen soepeler verloopt dan met constitutionele rechters.4 

Cassatierechters stellen zich communicatief op, zij voeren loyaal de rechtspraak van het HvJEU 

uit. Constitutionele rechters stellen zich in het algemeen strategisch op, zij zijn niet alleen gericht 

op samenwerking maar ook op beïnvloeding (uitzonderingen daargelaten).5  

In deze bijdrage wil ik deze hypothese verbreden en verdiepen (en aldus beter onderbouwen). De 

verbreding krijgt vorm door de uitbreiding tot het EHRM. Centraal staat hier dan ook niet alleen 

de relatie van de hoogste nationale rechter tot het HvJEU, maar ook die van de hoogste nationale 

rechter tot het EHRM, en die van het HvJEU tot het EHRM. Om de verhouding van de hoogste 

nationale rechter tot de Europese hoven meer reliëf te geven zal bovendien het 

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in de beschouwing worden betrokken. De verdieping van de 

hiervoor geformuleerde hypothese krijgt vorm door de wisselwerking tussen een communicatieve 

en een strategische attitude te onderzoeken. Samenwerking en beïnvloeding zijn namelijk geen 

tegenpolen, maar werken op complexe wijze op elkaar in. In de verhouding van het BVerfG tot 

het HvJEU en het EHRM is dat het duidelijkst zichtbaar. Enerzijds behoudt het BVerfG zich het 

laatste woord voor met betrekking tot de implementatie van de jurisprudentie van het HvJEU en 

het EHRM, anderzijds zorgt het ervoor dat het van deze mogelijkheid geen gebruik maakt. 

Daarmee zou immers de dialoog eindigen, en daarmee ook de mogelijkheid van beïnvloeding. 

Paradoxaal genoeg is de mogelijkheid van een “dissent” effectiever dan het feitelijk gebruik ervan. 

Van zijn kant heeft het HvJEU ook zo’n piketpaal geslagen door in het Köbler-arrest de 

mogelijkheid van staatsaansprakelijkheid voor een gekwalificeerde schending van Unierecht te 

                                                           
3 P. Cruz-Villalón, Rights in Europe: the crowded house, King’s college London, Centre of European Law, working 

papers in European law, working paper 01/2012. 
4 M.A. Loth, De Hoge Raad in dialoog, over rechtsvorming in een gelaagde rechtsorde (oratie Tilburg), , Tilburg: 

Prisma 2014, p. 16. 
5 Het Belgische constitutionele hof is niet alleen het eerste constitutionele hof dat een prejudiciële vraag heeft 

gesteld, het heeft tot op heden ook de meeste vragen gesteld (zie W. Verrijdt, 'Het Grondwettelijk Hof en het 

Unierecht: over constitutioneel pluralisme en rechterlijke dialoog', in: V. Sagaert, I. Samoy en E. Terryn (red.), De 

invloed van het Europees recht op het Belgisch privaatrecht, Antwerpen: Intersentia 2012, p. 72). 
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erkennen. Ook die mogelijkheid is het meest effectief wanneer zij niet wordt gebruikt. Ten slotte 

zijn in de verhouding tussen het HvJEU en het EHRM recentelijk vergelijkbare ontwikkelingen te 

bespeuren.  

Van iets grotere afstand bezien dragen deze ontwikkelingen bij aan wat kan worden gezien als een 

systeem van checks en balances tússen gerechten. Dat is opmerkelijk. We zijn gewend om alleen 

in de verhouding van de nationale rechter ten opzichte van de politiek te spreken van een systeem 

van checks en balances, waarbij zij elkaar wederzijds controleren. Sinds kort realiseren wij ons dat 

ook op transnationaal niveau rechters tegenspel bieden aan de supranationale politieke 

besluitvorming (de terrorismebestrijding en de grondrechtenbescherming bieden een voorbeeld).6  

Maar nu stuiten wij op de omstandigheid dat het ook vruchtbaar kan zijn om ook de verhouding 

tussen verschillende gerechten onderling te beschouwen vanuit dat perspectief. In het licht van een 

evenwichtige ontwikkeling van het recht is het immers niet gewenst dat één van de hoven de andere 

domineert. Strategisch tegenwicht van de anderen is dan te verwachten. De hier geschetste 

ontwikkelingen wijzen erop dat zowel de hoogste nationale rechters als het EHRM tegenwicht 

kunnen organiseren tegen het HvJEU. Voor een loyale cassatierechter als de HR is het even 

wennen, maar meer tegenwicht zou de invloed van nationale belangen en inzichten in Luxemburg 

kunnen dienen. 

 

2. Het ongebruikte laatste woord; het BVerfG en de Europese hoven 

De dialoog van het BVerfG met het HvJEU is instructief. Het BVerfG heeft de rechtspraak van 

het HvJEU diepgaand beïnvloed doordat het grondrechtentoetsing door het HvJEU heeft 

afgedwongen. In de jaren 70 van de vorige eeuw heeft het BVerfG in de Solange-uitspraken 

geoordeeld dat het de suprematie en directe werking van het EU-recht niet erkent zolang dat niet 

een even goede grondrechtenbescherming biedt als de Duitse Grondwet.7 Dat heeft het HvJEU er 

toe gebracht om grondrechten als algemene beginselen van Unierecht te erkennen, waarna ze in 

de vorm van het EU-Handvest via het Verdrag van Lissabon zijn gecodificeerd.8 Daarmee is 

                                                           
6 Eyal Benvenisti, 'Reclaiming democracy: the strategic uses of foreign and international law by national courts', The 

American Journal of International law (102) 2008, p. 241 – 274. 
7 BVerfG 29 mei 1974, BVerfGE 37, 271 (Solange I) en BVerfG 22 oktober 1986, BVerfGE 73, 339 (Solange II). 
8 HvJEU 17 december 1970, 11/70, Jur. 1970, p. 1125 (Internationale Handelsgesellschaft). 
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uiteindelijk ook het karakter van de EU veranderd van een economische gemeenschap in een 

constitutionele unie. Het BVerfG is hier buitengewoon effectief gebleken. 

De invloed van het BVerfG op het HvJEU is soms minder goed zichtbaar, maar niettemin 

aanwezig. Hoewel het BVerfG zijn relatie met het HvJEU zelf heeft gekarakteriseerd als een 

“cooperative relationship” (in de Maastricht-uitspraak), wordt die relatie evenzeer gekenmerkt 

door strategische als door communicatieve overwegingen. Na de afgedwongen 

grondrechtenbescherming bracht het BVerfG in het Maastricht-oordeel de ultra vires-toetsing van 

besluiten van Europese instellingen in stelling.9 Vervolgens ontwierp het in het Lissabon-oordeel 

op grond van art. 4 lid 2 van het Unieverdrag het voorbehoud van constitutionele identiteit.10 Beide 

instrumenten waarborgen dat het BVerfG het laatste woord heeft over de verenigbaarheid van 

Unierecht met de Duitse rechtsorde. Tot een ultra vires-oordeel van het BVerfG is het evenwel 

nog nooit gekomen. Beide leerstukken fungeren veeleer als een begrenzing van het speelveld voor 

het HvJEU. Het gaat om piketpalen, kortom, bedoeld om effectief te zijn in de dialoog. Zodra ze 

worden gepasseerd, is de dialoog beëindigd. Paradoxaal genoeg is het laatste woord niet bedoeld 

om te worden gebruikt. 

In de verhouding van het BVerfG tot het EHRM is hetzelfde mechanisme werkzaam. Na jaren van 

vreedzame coëxistentie liep het BVerfG een blauw oog op in het (eerste) Caroline von Hannover-

oordeel van het EHRM. Na klachten van prinses Caroline dat gepubliceerde persfoto’s inbreuk 

maken op haar recht op privacy, stond de balans tussen dat recht en het recht op vrijheid van 

meningsuiting ter toetsing. Anders dan het BVerfG oordeelde het EHRM wèl tot schending van 

de rechten van de klaagster onder art. 8 EVRM. Bovendien was het van oordeel dat de maatstaven 

die in Duitsland werden gehanteerd voor de afweging van de betrokken belangen ontoereikend 

zijn voor een effectieve bescherming van het privé-leven van klaagster.11 Enkele maanden later 

reageerde het BVerfG in de Görgülü-uitspraak met enkele principiële overwegingen over de 

                                                           
9 BVerfG 12 oktober 1993, BVerfGE 89, 155 (Maastricht). Ultra vires-toetsing ziet op de eventuele overschrijding 

door de Europese instellingen van de bevoegdheden die aan hen zijn geattribueerd bij de oprichting van de Unie 

door de lidstaten (die in zoverre “Herren der Verträge“ blijven). 
10 BVerfG 30 juni 2009, 2 BvE 2/08, 2 BvE 5/08, 2 BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 1259/08 en 2 BvR 182/09, 

BVerfG 123, 267 (Lissabon). Art. 4 lid 2 VEU garandeert onder meer dat de Unie de constitutionele identiteit van 

de lidstaten zal eerbiedigen, zoals die besloten ligt in hun politieke en constitutionele structuur. Deze bepaling kan 

worden uitgelegd als een voorbehoud van de lidstaten ter zake van het handelen van de instellingen van de Unie. 
11 EHRM 24 juni 2004, no. 59320/00 (Von Hannover v. Germany), NJ 2005/22. 
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verhouding tot het EHRM.12 Het betrof een vader die omgang wilde met zijn kind dat door de 

moeder voor adoptie was afgestaan. Nadat hij bij de Duitse rechters bot had gevangen (inclusief 

het BVerfG), wendde hij zich tot het EHRM dat wèl concludeerde tot schending van art. 8 EVRM. 

De Duitse appèlrechter weigerde evenwel uitvoering te geven aan deze beslissing op de grond dat 

het EVRM niet bindend is voor de Duitse rechter. Klager wendde zich andermaal tot het BVerfG, 

dat oordeelde dat het EVRM deel uitmaakt van de Duitse rechtsorde. Het Verdrag en zijn uitleg 

door het EHRM zijn daarom bindend voor de Duitse rechter, die ze op methodologisch 

verantwoorde wijze dient in te passen in het nationale recht. Ook hier blijft een “respectful dissent” 

van de Duitse rechter, het BVerfG zelf inbegrepen, derhalve een mogelijkheid. Maar ook hier lijkt 

het niet de bedoeling dat dit meer wordt dan een theoretische mogelijkheid.13 Het gebruik van het 

laatste woord zou de dialoog beëindigen. 

Dat wordt geïllustreerd door een uitspraak van het Tsjechische Constitutionele Hof, dat als enige 

ooit een uitspraak van het HvJEU als ultra vires naast zich heeft neergelegd. Het betrof een verschil 

van inzicht tussen het Administratieve Hooggerechtshof en het Constitutionele Hof over de uitleg 

van een pensioenregeling die was overeengekomen bij de splitsing van Tsjechië en Slovakije.14 In 

de zaak Landtová verwees het Administratieve Hooggerechtshof de zaak naar het HvJEU dat dit 

hof feitelijk in het gelijk stelde.15 Het Constitutionele Hof legde zich daar niet bij neer. Toen in 

een vergelijkbare zaak werd geklaagd dat het Administratieve Hooggerechtshof inbreuk maakte 

op het grondrecht op een adequaat pensioen, herhaalde het zijn jurisprudentie over de verhouding 

van de Tsjechische Republiek tot de Europese Unie, waarin het zich in grote lijnen had aangesloten 

bij de rechtspraak van het BVerfG (in het bijzonder de Solange-uitspraken en de Maastricht-

uitspraak). Vervolgens paste het de daarin vervatte waarborgen toe op de hiervoor besproken 

beslissing van het HvJEU in de Landtová-zaak. Toepassing van de regels van het vrije verkeer van 

personen op de rechtsverhoudingen na de ontbinding van Tsjecho-Slovakije vergelijkt 

onvergelijkbare grootheden en miskent de Europese geschiedenis, aldus het Constitutionele Hof. 

De uitspraak van het HvJEU in de zaak Landtová is dan ook ultra vires gegeven, zo concludeert 

                                                           
12 BVerfG 14 oktober 2004, 2 BvR 1481/04. 
13 Frank Hoffmeister, Germany: status of European Convention on human rights in domestic law, 

http://incon.oxfordjournals.org , p. 729, 730. 
14 Zie Arjen Meij, 'Zoeken naar hiërarchie: is rechtseenheid passé?', Ars Aequi 2012, p. 584 – 591. 
15 HvJEU 22 juni 2011, zaak C-399/09 (Landtová). 
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het Constitutionele Hof.16 Deze beslissing is niet alleen opmerkelijk omdat het Constitutionele Hof 

kiest voor een ramkoers, maar ook omdat dit helemaal niet nodig was. Sterker nog, correcte 

toepassing van de jurisprudentie van het BVerfG waarop het Constitutionele Hof zich beroept 

impliceert dat het hof de zaak naar Luxemburg had moeten verwijzen. In de Honeywell-uitspraak 

heeft het BVerfG immers beslist dat het niet zal beslissen dat een uitspraak van het HvJEU ultra 

vires is zonder het HvJEU eerst de gelegenheid te geven zich daarover uit te laten.17 In die lijn lag 

het in de rede dat het Constitutionele Hof de zaak eerst had verwezen naar het HvJEU. Door dat 

niet te doen en door direct naar het ultra vires-wapen te grijpen, maakt het een einde aan de dialoog, 

en daarmee aan de laatste mogelijkheid om de jurisprudentie van het HvJEU te beïnvloeden.  

Of het BVerfG zelf bereid is het laatste woord daadwerkelijk te gebruiken, zal binnenkort blijken 

in de zaak over de geldigheid van het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) over de 

“outright monetary transactions” (OMT). Klagers voerden bij het BVerfG aan dat dit programma 

het mandaat van de ECB overschrijdt (en daarom ultra vires is) en dat het inbreuk maakt op het in 

de Duitse Constitutie verankerde democratiebeginsel (en daarom afbreuk doet aan de Duitse 

constitutionele identiteit). Het BVerfG oordeelde dat het bestreden besluit constitutioneel en 

Unierechtelijk onwettig is, en verwees de zaak naar het HvJEU. AG Cruz-Villalón plaatste deze 

prejudiciële verwijzing in de sleutel van de Honeywell-jurisprudentie van het BVerfG en 

onderstreept daarmee het belang van deze verwijzing. Inmiddels heeft het HvJEU beslist, anders 

dan het BVerfG, dat het bestreden besluit niet in strijd is met de Europese Verdragen. Vervolgens 

herhaalt het zijn vaste jurisprudentie over de taakverdeling tussen de nationale rechter en het 

HvJEU, volgens welke een prejudicieel arrest van het HvJEU bindend is voor de nationale rechter 

bij de beslechting van het hoofdgeding. Het is nu dus buigen of barsten voor het BVerfG; herziet 

het zijn initiële oordeel en volgt het alsnog het HvJEU, of oordeelt het dat de beslissing van het 

HvJEU ultra vires is? Wordt het buigen of barsten? Zal het deze keer wèl tot een ultra vires-oordeel 

komen, of blijft dat laatste woord ongebruikt?18 

 

3. In de ban van Köbler; de hoogste nationale rechter en het HvJEU 

                                                           
16 Constitutioneel Hof 31 januari 2012, Pl. ÚS 5/12 (Slovak Pensions). 
17 BVerfG 6 juli 2010, 2 2 BvR 2661/06 (Honeywell). 
18 HvJEU 16 juni 2015, zaak C-62-14, ECLI:EU:C:2015:400 (Peter Gauweiler et alia). 
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Zoals het BVerfG zijn piketpalen heeft geslagen om zijn jurisdictie te beschermen, zo heeft het 

HvJEU dat op zijn beurt ook gedaan. In die lijn wil ik de stelling verdedigen dat zogenaamde 

Köbler-aansprakelijkheid dient te worden verstaan als een laatste woord van het HvJEU, dat niet 

bedoeld is om op grote schaal te worden gebruikt. Lidstaten zijn immers ingevolge het Köbler-

arrest aansprakelijk voor een gekwalificeerde schending van Unierecht door zijn rechters (de 

hoogste rechter inbegrepen), indien daardoor een justitiabele in zijn rechten wordt aangetast.19 

Indien deze justitiabele op die grond een lidstaat aansprakelijk stelt, dient de nationale rechter te 

oordelen over de juistheid van de toepassing van Unierecht door zijn collega (bijvoorbeeld de 

hoogste nationale rechter). Wanneer hij daarover prejudiciële vragen stelt aan het HvJEU, is het 

Hof daarmee in de positie om de juistheid van de beslissing van die hoogste nationale rechter te 

beoordelen. Dat verzekert dat het HvJEU het laatste woord heeft inzake de uitleg van het Unierecht 

en het versterkt de handhaving daarvan. Anderzijds kan het de verhouding tot de hoogste nationale 

rechter onder druk zetten en de onderlinge relatie behoorlijk belasten.20 Indien iedere beslissing 

van de hoogste nationale rechter waarin deze Unierecht toepast leidt tot een 

aansprakelijkheidsclaim, kan dat bovendien andere nadelige repercussies hebben, zoals “defensive 

judging” (met een stortvloed aan verwijzingen als gevolg). Daarom wordt doorgaans benadrukt 

dat het dient te gaan om gekwalificeerde schendingen van het Unierecht. Toezicht door het HvJEU 

is welkom en noodzakelijk; een verdubbeling van iedere procedure over de toepassing van 

Unierecht niet. 

Dat kan worden toegelicht met een actueel voorbeeld: de zaak van een aantal oud-piloten van de 

KLM tegen hun voormalige werkgever, met als inzet de stelling dat de verplichte pensionering 

van KLM-piloten op 55-jarige leeftijd berust op discriminatie naar leeftijd en derhalve 

onrechtmatig is en verplicht tot schadevergoeding. Nadat de kantonrechter de vordering had 

afgewezen en het hof dat vonnis had bekrachtigd, verwierp de Hoge Raad het door de oud-piloten 

ingestelde cassatieberoep.21 Vervolgens stelden de oud-piloten een vordering in tot verklaring voor 

recht en schadevergoeding tegen de Staat, op de grond dat de Hoge Raad in de genoemde uitspraak 

heeft nagelaten prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU, waardoor sprake is van 

onrechtmatige rechtspraak, en daarmee tevens van schending van art. 6 EVRM.22 Bij vonnis van 

                                                           
19 HvJEU 30 september 2003, zaak C-224/01, ECR I-10239 (Köbler v Oostenrijk). 
20 Vgl. de interventie van de Britse regering in het Köbler-arrest (nr. 27). 
21 HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3367. 
22 Met een beroep op EHRM 8 april 2014, zaaknummer 17120/09 (Dhahbi/Italië). 
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3 juni 2015 heeft de Rechtbank Den Haag de vorderingen van de eisers afgewezen.23 Naar het 

oordeel van de rechtbank is de beslissing van de Hoge Raad noch in strijd met het Unierecht, noch 

een inbreuk op art. 6 EVRM. Aan dat eerste oordeel legt zij onder meer ten grondslag dat de Hoge 

Raad zijn beslissing heeft gebaseerd op de uitgebreide rechtspraak van het HvJEU over 

leeftijdsdiscriminatie en dat de eisers hun verzoek om prejudiciële vragen te stellen pas hebben 

gedaan in de Borgersbrief, zonder te specificeren welke vragen gesteld dienden te worden. Het 

tweede oordeel baseert de rechtbank op een vergelijking met de casus in het Dhahbi/Italië-arrest 

van het EHRM24; anders dan in die zaak hebben de eisers hier niet verzocht om prejudiciële vragen 

te stellen en heeft de Hoge Raad het relevante Unierecht wèl meegewogen. Daarmee was het lot 

van de vordering bezegeld (behoudens hoger beroep en cassatie).  

De eisers hadden tot inzet van het geding gemaakt de reikwijdte van de verplichting om 

prejudiciële vragen te stellen (de toepassing van de zogenaamde Cilfit-critera). Was de Hoge Raad 

verplicht om prejudiciële vragen te stellen en levert het achterwege blijven van een verwijzing een 

gekwalificeerde schending van het Unierecht op? Voor de beantwoording van deze vragen is noch 

de prejudiciële procedure, noch de Köbler-aansprakelijkheid bedoeld. De prejudiciële procedure 

is een instrument voor de dialoog tussen de nationale rechter en het HvJEU, en niet voor 

rechtsbescherming (vgl. de bijdrage van Chris Timmermans in dit nummer). In die lijn dient 

Köbler-aansprakelijkheid niet te worden geïnterpreteerd als een extra remedie voor justitiabelen, 

maar als een afbakening van het speelveld voor de dialoog tussen de nationale rechter en het 

HvJEU. Wanneer wij de eerste weg zouden volgen, zou dat leiden tot een heilloze verdubbeling 

van procedures en een ontwrichting van de verhouding tussen de nationale rechter en het HvJEU.25 

Wanneer wij daarentegen de tweede weg volgen, vormt Köbler-aansprakelijkheid een welkom 

instrument in handen van de Europese rechter, of dat nu de nationale rechter is of het HvJEU, om 

de naleving van het Unierecht te verzekeren. Zo verstaan draagt Köbler-aansprakelijkheid ertoe 

bij dat het laatste woord over de uitleg van het Unierecht aan het HvJEU is. Maar zoals hiervoor 

in andere context al bleek, is dat laatste woord het meest effectief wanneer er het minste gebruik 

van wordt gemaakt. Ook in dat opzicht staat het gebruik van Köbler-aansprakelijkheid als 

instrument van rechtsbescherming op gespannen voet met haar kennelijke strekking. 

                                                           
23 Rechtbank Den Haag 3 juni 2015, zaaknummer/rolnummer: C/09/459469/HA ZA 14-172. 
24 EHRM 8 april 2014, no. 17120/09. 
25 In die zin heeft het EHRM met het Dhahbi/Italië-arrest een ongelukkige route gekozen. 
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4. Op zoek naar subsidiariteit; de hoogste nationale rechter en het EHRM 

Ook de dialogen van de hoogste nationale rechters en het EHRM staan in het teken van het laatste 

woord; wie bepaalt uiteindelijk de grenzen van de grondrechtenbescherming onder het EVRM? 

De uitgangspositie is een andere. Het HvJEU gaat uit van de suprematie en de directe werking van 

het Unierecht, waarvan de geldigheid en de uitleg tot zijn jurisdictie behoort. Het EHRM gaat uit 

van de subsidiariteit van zijn jurisdictie, het ontvangt klachten indien alle nationale rechtsmiddelen 

zijn uitgeput. Dit verschil in uitgangspunt neemt evenwel niet weg dat in beide relaties de inzet 

van de dialoog wordt gevormd door de bepaling van de reikwijdte en de onderlinge verhouding 

van de jurisdictie van de partners. Afgaande op het tumult, is de relatie tot de Britse hoogste rechter 

het meest problematisch. Evenmin als in Duitsland heeft het Verdrag in het Verenigd Koninkrijk 

directe werking. Het EVRM werkt binnen de Britse rechtsorde door tussenkomst van de Human 

Rights Act 1998 (HRA), waarvan art. 2 bepaalt dat de jurisprudentie van het EHRM niet bindend 

is voor de Britse rechter, maar dat deze daarmee rekening dient te houden. Hoewel dat een 

comfortabele afstand schept voor de Britse rechter, zoekt deze regelmatig de dialoog op met het 

EHRM. Soms gebeurt dat door toedoen van de klager die “verhaal” zoekt in Straatsburg, soms ook 

doordat de Britse rechter het oneens is met een uitspraak van het EHRM of van oordeel is dat de 

materie tot de eigen “margin of appriciation” behoort.26 

Een goed voorbeeld van een verschil van opvatting tussen de Britse rechter en het EHRM wordt 

geboden door de rechtspraak over het schending van het ondervragingsrecht in het strafproces en 

art. 6 EVRM. De klachten van Al-Khawaja en Tahery over het gebruik van anonieme 

getuigenverklaringen werden door het EHRM gegrond geoordeeld27, hetgeen resulteerde in een 

stevig weerwoord van de Engelse hoogste rechter in de zaak R. v. Horncastle.28 Op verzoek van 

de Britse regering werden de zaken Al-Khawaja en Tahery verwezen naar de grote kamer van het 

EHRM en opnieuw beoordeeld. Het EHRM ging om en in de zaak Al-Khawaja werd geen 

schending van art. 6 EVRM aanwezig geoordeeld (in de zaak Tahery wel).29 Deze dialoog 

                                                           
26 Zie Merris Amos, 'The dialogue between United Kingdom courts and the European Court of Human Rights', 

International and Comparative Law Quarterly 2012 (volume 61, Issue 3), p. 566 – 571. 
27 EHRM 20 januari 2009, nr. 26766/05 en nr. 22228/06 (Al-Khawaja en Tahery). 
28 UK SC 9 december 2009, UKSC [2009] 14 (R. v. Horncastle). 
29 EHRM 15 december 2011, nr. 26766/05 en nr. 22228/06 (Al-Khawaja en Tahery). 
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illustreert dat de Britse rechter bereid is om onder opgave van redenen af te wijken van de 

jurisprudentie van het EHRM, in de verwachting dat dit Hof daarop zal reageren. Van zijn kant 

bleek het EHRM bereid om gefundeerde en onderbouwde kritiek van de hoogste Britse rechter ter 

harte te nemen en zijn beslissing te heroverwegen. Wanneer dat gebeurt, zijn de inhoudelijke 

argumenten doorslaggevend, zoals die over en weer worden aangevoerd.30 Zo beschouwd is veel 

van het tumult onterecht en zijn de meningsverschillen met de Britse hoogste rechter veeleer een 

teken van een levende dialoog, waarin de partners inhoudelijke argumenten wisselen. Maar 

gelijkwaardig zijn de partners niet helemaal; de hoogste Britse rechter ziet zichzelf “in the lead” 

en helemaal onterecht is dat niet (gelet op de HRA 1998, en de subsidiariteit van het EHRM).  

Van zijn kant is het EHRM op zoek naar zijn rol. In aanvang werd zijn rechtspraak gekenmerkt 

door een gezonde neiging zich te doen gelden en de behoefte om het mensenrechtendiscours tot 

wasdom te brengen. Die neiging vertoonde hier en daar trekken van rechterlijk activisme, dat weer 

reacties opriep. De Britse opperrechter Lord Hoffmann zette de toon in een geharnast artikel in 

2009, waarin hij betoogde dat weliswaar mensenrechten universeel zijn, maar hun toepassing niet. 

Dat in combinatie met het individuele klachtrecht, de doctrine van het Verdrag als “living 

instrument” en een karige hantering van de “margin of appriciation”, zou het Hof van zijn pad 

hebben gebracht.31 Terecht of niet, de kritiek van Lord Hoffmann heeft een gevoelige snaar 

geraakt, ook bij het EHRM zelf. De zaak Al-Khawaja en Tahery biedt daarvan een sprekend 

voorbeeld, zoals ook blijkt uit de rol van rechter Bratza, die “omging” en daarover publiekelijk 

rekenschap aflegde.32 Daarmee kreeg de dialoog tussen de hoogste Britse rechter en het EHRM 

een persoonlijk slot. 

 

5. Dringen bij de grondrechtenbescherming; het HvJEU en het EHRM 

Ten slotte is ook de relatie tussen het HvJEU en het EHRM recentelijk in het brandpunt van de 

aandacht komen te staan. Ik doel op het negatieve advies van het HvJEU over het concept-Verdrag 

                                                           
30 T. Spronken, 'Het EHRM in dialoog', NJB 2012/397, afl. 7, p. 443. Vgl. ook de “concurring opinion” van 

president Bratza: “The present cases afford, to my mind, a good example of the judicial dialogue between national 

courts and the European court on the application of the Convention to which Lord Phillip was referring”. 
31 Lord Hoffmann, 'The universality of human rights', Judicial Studies Board Annual Lecture 19 maart 2009. Zie ook 

T. Spijkerboer, 'Het debat over het Europese Hof voor de Rechten van de Mens', NJB 2012, p. 242 – 262. 
32 Zie T. Spronken, a.w., met verdere verwijzingen. 
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met betrekking tot de toetreding van de Unie tot het EVRM (zie daarover ook de bijdrage van Jos 

Silvis in dit nummer).33 Toetreding van de Unie tot het EVRM zou meebrengen dat de Unie en 

haar instellingen, inclusief het Hof, zouden worden onderworpen aan de controlemechanismen van 

het EVRM (en dus aan het EHRM). Voor het HvJEU bleek dat om verschillende redenen 

onaanvaardbaar. In de eerste plaats ontbreken garanties dat het EHRM in zijn rechtspraak over 

grondrechten die ook door het Handvest worden beschermd binnen de door het Handvest 

getrokken grenzen blijft. Bovendien zou in een dergelijke situatie de prejudiciële verwijzing van 

art. 267 VWEU kunnen worden omzeild door de in protocol nr. 16 bij het Verdrag voorziene 

mogelijkheid om prejudiciële adviezen te vragen van het EHRM. Ook zou het binnen de Unie 

geldende vertrouwensbeginsel tussen de lidstaten onverenigbaar zijn met de rechtspraak van het 

EHRM waarin een onderzoekplicht van een Partij met betrekking tot de rechtsbescherming bij een 

andere Partij kan worden aangenomen. Ten slotte ziet het HvJEU spanning tussen zijn exclusieve 

rol als geschilbeslechter binnen de Unie en, kort gezegd, de rol van het EHRM als 

geschilbeslechtende instantie.  

Hoewel deze argumenten zijn omkleed met een beroep op de autonomie van het Unierecht, hebben 

zij alle betrekking op de bevoegdheden van het HvJEU in verhouding tot het EHRM. De door het 

Hof zelf afgekondigde autonomie van het Unierecht wordt zo een verdedigingswal tegen de 

jurisdictie van het EHRM met betrekking tot het Verdrag. Dat getuigt niet van groot enthousiasme 

voor een inhoudelijke dialoog met het EHRM over de reikwijdte van de relevante grondrechten. 

Volgens sommigen wekt het HvJEU de indruk meer geïnteresseerd te zijn in zijn eigen (formele) 

positie dan in een (inhoudelijke) dialoog.34 Wat is hier de motivatie geweest? Is dat de angst dat 

niet het HvJEU, maar het EHRM het laatste woord in die dialoog zou hebben? Maar was het dan 

niet veel effectiever geweest om een strategisch voorschot op die dialoog te nemen door alvast een 

interpretatie van de gewraakte bepalingen uit het toetredingsverdrag te formuleren die wèl in 

overeenstemming met de EU-Verdragen is? Heeft het HvJEU hier niet een kans laten liggen om 

op constructieve wijze de grenzen van de dialoog met het EHRM te markeren? Was meer inzicht 

in het functioneren van het niet-gebruikte laatste woord hier niet welkom geweest? Door in plaats 

                                                           
33 Advies 2/13 van het Hof, 18 december 2014.  
34 Vgl. Editorial comments, in: 52 Common Market Law Review 2015, p. 1, 15.  



12 
 

 
ERNSTEP P 2904877 / 1   

daarvan aan de noodrem te trekken is de relatie met het EHRM belast en is een oplossing voor het 

“crowded house” van de Europese grondrechtenbescherming verder weg dan ooit. 

 

6. Ten slotte 

In deze bijdrage stonden de dialogen centraal tussen de hoogste nationale rechters en de Europese 

rechters, en die tussen de Europese rechters onderling. Daarbij bleek dat die dialogen berusten op 

een precaire balans, waarbij de gesprekspartners op communicatieve wijze de samenwerking 

zoeken. Slagen zij daarin niet, dan gaat dat uiteindelijk ten koste van de rechtseenheid en de 

rechtszekerheid. De cassatierechters zoeken die samenwerking op en stellen zich doorgaans loyaal 

op ten opzichte van de Europese rechters. De constitutionele hoven bieden meer weerwerk, en 

kiezen veelal voor een strategische opstelling. In die gevallen kan het voor de partners een 

verstandige strategie zijn om eveneens weerwerk te bieden, ook weer in het belang van een 

evenwichtige rechtsontwikkeling.  

In de onderlinge dialogen blijkt het laatste woord een gevoelig issue te zijn. Dikwijls behouden 

gerechten zich het laatste woord voor, zonder daar (veelvuldig) gebruik van te maken. Hoewel dat 

op het eerste gezicht misschien niet erg rationeel lijkt, bleek dat bij nader inzien juist een heel 

zinvolle manier om piketpalen te slaan. Op deze wijze markeren de partners in de dialoog elkaars 

speelruimte en daarmee de eigen grenzen. Dit mechanisme is geïntroduceerd door het BVerfG, 

zowel in de relatie tot het HvJEU als in die tot het EHRM. Maar ook het HvJEU zelf heeft zich 

van dit instrument bediend in de Köbler-uitspraak. Daarom is het een dwaalweg om die 

jurisprudentie in de sleutel van de rechtsbescherming te plaatsen, zoals het EHRM heeft gedaan in 

het Dhahbi/Italië-arrest. Ten slotte bleek dat het HvJEU er misschien goed aan had gedaan in zijn 

advies over het concept-Toetredingsverdrag zich ook van dit instrument te bedienen. Terzijde zij 

overigens opgemerkt dat de Hoge Raad zich nimmer van dit instrument heeft bediend. Speelt hem 

hier een gebrek aan strategische ambitie parten? 

De onderlinge dialogen dienen de evenwichtige ontwikkeling van de grondrechtenbescherming. 

Daarom is het niet overdreven te stellen dat ook in de relaties tussen gerechten onderling een 

systeem van checks en balances dient te worden bewaard. In dat licht is het interessant om te zien 

hoe de geschetste dialogen worden vervolgd. Zal het BVerfG buigen of barsten, na de uitspraak 
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van het HvJEU over het besluit van de ECB? Of heeft het nog een andere troef in de mouw? Hoe 

zal het EHRM reageren na het échec van het concept-Toetredingsverdrag? Zal het zijn positie ten 

aanzien van de grondrechtenbescherming door het HvJEU handhaven, of ziet het reden om die te 

heroverwegen? (Ik verwijs naar de bijdrage van Jos Silvis in dit nummer). De verdere ontwikkeling 

van de hier geschetste dialogen verdient onze onverminderde aandacht. 

  

 

 

   


