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Rechten, beginselen en horizontale directe werking 
van de grondrechten uit het EU-Handvest

NTBR 2015/10

   Het  Handvest van de Grondrechten van de Europese 
Unie  is van betekenis voor het Nederlandse burger-
lijk recht voor zover dat recht is geëuropeaniseerd. 
Die betekenis lijkt vooralsnog beperkt, maar kan 
eenvoudig toenemen als er op belangrijke punten 
meer duidelijkheid komt ten aanzien van de toe-
passing van het Handvest. Twee vragen gaan daarbij 
voorop en staan in deze bijdrage centraal. De vra-
gen betreffen de horizontale directe werking van 
de grondrechten en het onderscheid in het Hand-
vest tussen “rechten” en “beginselen”. Ter illustratie 
wordt stilgestaan bij de recente uitspraken van het 
Hof van Justitie in de zaken Association de Médiation 
Sociale en Google Spain.     

  1.  Inleiding   

 Het  Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie  
(hierna: Handvest) heeft in de eerste jaren van zijn bestaan 
voorzichtig laten zien wat zijn betekenis kan zijn voor het 
Nederlandse burgerlijk recht. 2    Op 5 juli 2011, bijvoorbeeld, 
besliste het hof Leeuwarden dat het arbitragebeding in de 
Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbe-
drijf 1992 (kort: “AVA 1992”) oneerlijk is in de zin van de 
Richtlijn oneerlijke bedingen ( Richtlijn 93/13/EEG ) en onre-
delijk bezwarend is in de zin van art. 6:233 aanhef en sub a 
BW. 3    Het hof ging in die zaak op zoek naar de betekenis van 
“onredelijk bezwarend” in de zin van  art. 6:233  aanhef en 
sub a BW. Het hof stelde in de motivering van zijn beslissing 
voorop dat het beding indruist tegen het, onder meer in art. 
47 Handvest neergelegde, recht van toegang tot de rechter. 4    
Art. 47 Handvest werd door het hof Leeuwarden gebruikt 
als interpretatiehulp bij de uitleg van de open norm van art. 
6:233 aanhef en sub a BW, op grond waarvan diende te wor-

  1  Citeerwijze: J.M. Emaus. ‘Rechten, beginselen en horizontale directe wer-
king van de grondrechten uit het EU-Handvest’, NTBR 2015/10, afl. 3. J.M. 
Emaus is als universitair docent verbonden aan het Molengraaff Instituut 
voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht en als onderzoeker aan Ucall (Utrecht 
Centre for Accountability and Liability Law) en Renforce (Utrecht Centre for 
Regulation and Enforcement in Europe). Contact:  J.M.Emaus@uu.nl.  

  2  Zie over die betekenis in brede zin enkele jaren geleden en kort na de in-
werkingtreding van het  Verdrag van Lissabon : T. Barkhuysen, A.W. Bos & 
F. ten Have, ‘Een verkenning van de betekenis van het  Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie  voor het Privaatrecht. Deel 1: De in-
houd, de juridische status en het toepassingsbereik van het Handvest, in 
het bijzonder in horizontale rechtsverhoudingen’,  NTBR 2011/68 , p. 479-
492; T. Barkhuysen, A.W. Bos & F. ten Have, ‘Een verkenning van de beteke-
nis van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie voor het 
privaatrecht. Deel 2: De verhouding van het Handvest tot het EVRM en de 
meerwaarde van het Handvest’,  NTBR 2011/76 , p. 547-557. 

  3  Hof Leeuwarden 5 juli 2011,  NJF 2011/382  (Van Marrum/Wolff). Zie ook: HR 
21 september 2012,  RvdW 2012, 1132  (Van Marrum/Wolff). Vgl. Hof Am-
sterdam 17 april 2012,  NJF 2012/358  (Bouwfonds Ontwikkeling BV/X). 

  4  Hof Leeuwarden 5 juli 2011,  NJF 2011/382 , r.o. 3.10. 

den beslist of naleving van het arbitragebeding kon worden 
gevorderd. 
 Het arrest van het hof Leeuwarden doet de vraag rijzen of 
de beslissing dat het arbitragebeding onredelijk bezwa-
rend is, anders zou zijn uitgepakt als het Handvest niet zou 
hebben bestaan. Het is met andere woorden de vraag wat 
de betekenis van het Handvest is geweest voor de rechts-
verhouding tussen eiser en verweerder in deze zaak. Het 
hof zou zijn Handvestargument wellicht meer kracht heb-
ben kunnen bijzetten als het Handvest zelf duidelijker zou 
zijn ten aanzien van zijn toepassing. Met meer duidelijk-
heid over de toepassing zou het Handvest bovendien aan 
extra betekenis winnen, als wordt bedacht dat het Hand-
vest moet worden geëerbiedigd “wanneer een nationale 
regeling binnen het toepassingsgebied van het Unierecht 
valt”. 5    Het burgerlijk recht is immers al flink geëuropea-
niseerd 6    en op de verschillende terreinen waar het is ge-
europeaniseerd moeten de grondrechten uit het Handvest 
worden gewaarborgd. 
 Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof van 
Justitie) wordt geacht in belangrijke mate bij te dragen aan 
het verhelderen van het Handvest in de context van de Unie-
rechtsorde. 7    Twee vragen staan daarbij, in de context van 
de betekenis van het Handvest voor het burgerlijk recht, 
voorop. Een belangrijke eerste vraag die bij lezing van het 
Handvest rijst, en ten aanzien waarvan uitwerking door het 
Hof van Justitie wenselijk wordt geacht, is of aan de grond-
rechten in het Handvest ook horizontale directe (of: recht-
streekse) werking toekomt. 8    Een tweede vraag luidt: hoe 
om te gaan met het onderscheid dat in het Handvest wordt 
gemaakt tussen grondrechten die “rechten” zijn en grond-
rechten die “beginselen” zijn? 9      

  5  HvJ EU 26 februari 2013, C-617/10 (Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson), punt 
21. Zie ook, onder meer: A. Ward, ‘Article 51’, in: S. Peers, T. Hervey, J. Kenner 
& A. Ward (eds.), The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary, 
Oxford: Hart Publishing 2014, p. 1433-1437. 

  6  Zie voor een uitgebreid overzicht: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, L.A.D. 
Keus, J.S. Kortmann & M.H. Wissink (red.), De invloed van het Europese recht 
op het Nederlandse privaatrecht (Serie Onderneming en Recht deel 81-II | 
Bijzonder deel), Deventer: Kluwer 2014. En bij wijze van overzicht: Asser/
Hartkamp 3-I*2011/Annex I. En ook (Nederlands): A.L.M. Keirse, ‘Europea-
nisering van het verbintenissenrecht’, in: A.L.M. Keirse & P.M. Veder, Euro-
peanisering van vermogensrecht (preadviezen  VBR  2010), Deventer: Kluwer 
2010, i.h.b. p. 36 e.v.; L.A.D. Keus, Europees privaatrecht (Mon. BW nr. A30), 
Deventer: Kluwer 2010. 

  7  Zie over de noodzaak voor het Hof van Justitie om meer informatief recht 
te spreken: G. de Búrca, ‘After the EU Charter of Fundamental Rights: the 
Court of Justice as a Human Rights Adjudicator?’, 20 MJ 2 (2013), p. 169-
184. Vgl. anders: P. Koutrakos, ‘To strive, to seek, to Google, to forget’, E.L. 
Rev. 2014, 39 (3), p. 294. 

  8  Zie voor een werkdefinitie van dit begrip: par. 2.2.1. 
  9  Zie hierover het recent verschenen commentaar van Prechal bij art. 52 (5) 

Handvest: S. Peers & S. Prechal, ‘Article 52’, in: S. Peers, T. Hervey, J. Kenner & 
A. Ward (eds.), The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary, Oxford: 
Hart Publishing 2014, p. 1455-1421. 
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 Met deze bijdrage wordt beoogd meer duidelijkheid te 
scheppen over de hiervoor genoemde thema’s en daarmee 
bij te dragen aan de betekenis die het Handvest kan heb-
ben voor het Nederlandse burgerlijk recht. Het zijn, in dat 
licht, de volgende drie vragen die centraal staan: (1) werken 
de grondrechten in het Handvest ook rechtstreeks horizon-
taal?; (2) hoe dient onderscheid te worden gemaakt tussen 
rechten en beginselen?; (3) en wat is de praktische beteke-
nis van dit onderscheid? 
 Deze met elkaar samenhangende vragen waren bijvoor-
beeld aan de orde in de zaak  Association de Médiation 
Sociale  10   , 11    die weliswaar leidde tot een weinig verhelderen-
de uitspraak van het Hof van Justitie op 15 februari jl., maar 
ook tot een uitgebreide analyse door A-G Cruz Villalón in 
de conclusie voor die zaak. Het is deze zaak die daarom in 
dit artikel uitgebreid aan de orde komt. 12    In  Association de 
Médiation Sociale  lag de vraag voor of het recht op informa-
tie en raadpleging van werknemers binnen de onderneming 
(art. 27 Handvest) kan worden ingeroepen in een geding 
tussen particulieren teneinde een Franse arbeidsrechtelijke 
bepaling ter uitvoering van een Europese richtlijn buiten 
toepassing te laten. 13    Om antwoord te kunnen geven op die 
vraag naar horizontale directe werking van art. 27 Hand-
vest, bleek van belang, zo wordt duidelijk uit de conclusie 
van A-G Cruz Villalón, of het aan de orde zijnde grondrecht 
een recht of een beginsel is. Na de zaak  Association de Médi-
ation Sociale  beantwoordde het Hof van Justitie in het licht 
van dit artikel interessante prejudiciële vragen in de spraak-
makende  Google Spain -zaak; 14    ook die zaak passeert in dit 
artikel de revue.   

 Deze bijdrage start in paragraaf 2 met een korte terugblik 
op de ontwikkeling van de horizontale directe werking van 
fundamentele rechten in de Unierechtsorde  in ruime zin.  
Kennis van die ontwikkeling is noodzakelijk om het daarop 
volgende in de context van deze ontwikkeling te kunnen 

  10  HvJ EU 15 januari 2014, C-176/12,  NJ 2014/246 , m.nt. Mok (Association de 
Médiation Sociale). Zie: A.S. Hartkamp, ‘De invloed van het EU-Handvest 
van de grondrechten op het privaatrecht’, WPNR 2014, 7035, p. 961-965 
(hierna: Hartkamp 2014-I); A.S. Hartkamp, ‘Doorwerking van het EU- 
 Handvest van de grondrechten in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen’, 
AA 2014, p. 749-754 (hierna: Hartkamp 2014-II); H.C.F.J.A. de Waele, ‘Hori-
zontale werking van het EU-Grondrechtenhandvest: de kogel lijkt door de 
kerk’, NTER 2014, 5, p. 158-164; S. Peers, When does the EU Charter of Rights 
apply to private parties?,  http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/2014/01/
when-does-eu-charter-of-rights-apply-to.html , 2014; C.C. Murphy, ‘Using 
the EU Charter of Fundamental Rights against private parties after As-
sociation de Mediation Sociale’, E.H.R.L.R. 2014, p. 170-178; E. Frantziou, 
‘Case C-176/12 Association de mediation sociale: some reflections on the 
horizontal effect of the Charter and the reach of fundamental employment 
rights in the European Union’, E.C.L.Review 2014, p. 332-348. En ook, vóór 
de uitspraak van het Hof: D. Leczykiewicz, ‘Horizontal application of the 
Charter of Fundamental Rights’, E.L. Rev. 2013, p. 479-497. 

  11  Na afsluiting van het onderzoek voor deze bijdrage verscheen een bijdrage 
van Van der Hulle naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie 
voor de zaak Association de Médiation Sociale die niet meer kon worden 
verwerkt: R. van der Hulle, ‘De horizontale werking van het  Handvest van 
de Grondrechten van de Europese Unie  anno 2014’, NTM|NJCM-Bull. 2014, 
5, p. 559-571. 

  12  Zie: par. 3.2. 
  13  HvJ EU 15 januari 2014, C-176/12,  NJ 2014/246 , m.nt. Mok (Association de 

Médiation Sociale), punt 52. 
  14  HvJ EU 13 mei 2014, C-131/12,  NJ 2014/385 , m.nt. Mok (Google Spain). 

beschouwen. In paragraaf 3 spitst de uiteenzetting zich toe 
op de grondrechten in het Handvest. Er volgt een stand van 
de discussie ten aanzien van de horizontale directe werking 
van de grondrechten in het Handvest. Ook komen in deze 
paragraaf de overwegingen van het Hof van Justitie in  Asso-
ciation de Médiation Sociale  ten aanzien van de horizontale 
directe werking, aan de orde. Via de tussenconclusie dat het 
Handvest direct kán werken in rechtsgedingen tussen par-
ticuliere partijen, wordt het onderscheid in het Handvest 
tussen  rechten  en  beginselen  verder toegelicht in paragraaf 
4. In paragraaf 5 komen de twee eerder genoemde recente 
uitspraken in de zaken  Association de Médiation Sociale  en 
 Google Spain  aan de orde. Die zaken laten enerzijds zien dat 
ten aanzien van de horizontale directe werking van begin-
selen nog veel onduidelijkheid bestaat ( Association de Mé-
diation Sociale ) en anderzijds op welke wijze de horizontale 
werking van  rechten  gestalte kan krijgen ( Google Spain ). In 
paragraaf 6, tot slot, wordt de betekenis van genoemde ont-
wikkelingen voor het Nederlandse burgerlijk recht uiteen-
gezet, mede aan de hand van de hiervoor genoemde zaak 
van het hof Leeuwarden over het arbitragebeding in alge-
mene voorwaarden. Er wordt een antwoord op de drie cen-
trale vragen geformuleerd.     

  2.  Horizontale grondrechtenbescherming in 
de Unierechtsorde: wat vooraf ging    

  2.1  Fundamentele rechten in de EU-rechtsorde: 
(ongeschreven) algemene beginselen van het 
Unierecht, (geschreven) rechten en (geschreven) 
beginselen in het Handvest   

 In de EU-rechtsorde bestaan fundamentele rechten in ten 
minste drie hoedanigheden: (i) als (ongeschreven) algemene 
beginselen van Unierecht; en als (geschreven) grondrechten 
in het Handvest die ofwel (ii) rechten; ofwel (iii) beginselen 
zijn. De fundamentele rechten zijn oorspronkelijk door het 
Hof van Justitie in de zaak  Internationales Handelsgesell-
schaft  aanvaard als (ongeschreven) algemene beginselen die 
deel uit maken van het Unierecht. 15    Het Hof van Justitie was 
bevoegd tot de vinding en vorming van de algemene begin-
selen op grond van  art. 19  Verdrag betreffende de Europese 

  15  HvJ EG 17 december 1970, C-11/70 (Internationales Handelsgesellschaft). 
De fundamentele rechten zijn overigens niet de enige ongeschreven alge-
mene beginselen van het Unierecht. Tot de algemene beginselen van het 
Unierecht worden bijvoorbeeld ook gerekend: het recht op doeltreffende 
bescherming in rechte, het beginsel van gelijke behandeling of non-discri-
minatie (dat overigens ook tot de fundamentele rechten wordt gerekend), 
het proportionaliteitsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het begin-
sel van bescherming van gerechtvaardigde verwachtingen en het recht 
op verweer. Tridimas 2006, p. 6. Zie ook: U. Bernitz & J. Nergelius (eds.), 
General Principles of European Community Law, The Hague: Kluwer Law 
International 2000; X. Groussot, General Principles of Community Law, Gro-
ningen: Europa Law Publishing 2006. En toegespitst op het privaatrecht 
onder meer: themanummer ‘Algemene beginselen van Unierecht en het 
privaatrecht’, WPNR 2011, 6901; C.H. Sieburgh, ‘Principles in Private Law: 
From Luxury to Necessity – Multi-layered Legal Systems and the Genera-
tive Force of Principles’, European Review of Private Law 2012, 2, p. 295-
312; N. Reich, General Principles of EU Civil Law, Cambridge: Intersentia 
2013; D. Leczykiewicz, The Involvement of EU Law in Private Law, Oxford: 
Hart Publishing 2013; U. Bernitz, X. Groussot & F. Schulyok (eds.), General 
Principles of EU Law and European Private Law, Alphen aan den Rijn: Kluwer 
Law International 2013. 
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Unie (hierna: VEU; voorheen: art. 220 EG), waarin het Hof 
van Justitie de opdracht is gegeven “het recht” te eerbiedi-
gen bij de uitleg en toepassing van de verdragen. 16    Terwijl 
het Hof van Justitie aanvankelijk niet anders kon dan voor 
de uitwerking van de fundamentelerechtenbescherming 
aan te haken bij de gemeenschappelijke constitutionele 
tradities van de lidstaten en verdragen zoals het EVRM, 17    
heeft het Hof met de inwerkingtreding van het  Verdrag van 
Lissabon  (1 december 2009) een eigen referentiekader voor 
de ontwikkeling van de bescherming van fundamentele 
rechten in de EU-rechtsorde gekregen: het  Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie . 
 De geschreven grondrechten maken sinds de inwerkingtre-
ding van het  Verdrag van Lissabon  deel uit van het primaire 
Unierecht. Het Handvest is in  art. 6  VEU dezelfde status ge-
geven als de verdragen. De nieuwe status van de grondrech-
ten roept vragen op die het Handvest zelf onbeantwoord 
laat. Een belangrijke vraag is of de horizontale directe wer-
king zoals het Hof van Justitie die ten aanzien van Verdrags-
bepalingen en ongeschreven beginselen heeft aanvaard, 
ook geldt voor de grondrechten in het Handvest. 18    De relatie 
tussen de ongeschreven fundamentele rechten die als alge-
mene beginselen deel uitmaken van de EU-rechtsorde en 
de geschreven grondrechten, blijkt niet uit de tekst van het 
Handvest, noch uit de toelichting daarbij. 
 Belangrijk is verder dat de grondrechtbepalingen in het 
Handvest zowel  rechten  als  beginselen  waarborgen en dat 
het mogelijk is dat één bepaling zowel rechten als begin-
selen bevat. Het onderscheid dat in het Handvest wordt 
gemaakt tussen rechten en beginselen is relevant voor de 
toepassing en het toepassingsbereik van de grondrechten. 
Art. 51 (1) Handvest zegt namelijk dat rechten worden  ge-
eerbiedigd  en beginselen  nageleefd.  19    Art. 52 (5) Handvest 
bepaalt verder dat de rechterlijke bevoegdheid ten aanzien 
van de bepalingen die beginselen inhouden, beperkt blijft 
tot de uitleg en toetsing van de zogenoemde wetgevings- 
en uitvoeringshandelingen; dat zijn de handelingen door de 
Unie-instellingen of lidstaten via welke de beginselen wor-
den toegepast. Een dergelijke beperking is voor de grond-
rechten die rechten zijn niet gegeven. In paragraaf 5 zal de 
relevantie van het onderscheid worden geïllustreerd aan de 
hand van het arrest van het Hof van Justitie voor de zaak  As-
sociation de Médiation Sociale.      

  16  In Brasserie du pêcheur overwoog het Hof van Justitie: ‘Bij ontbreken van 
bepalingen in het Verdrag die uitdrukkelijk en precies de gevolgen regelen 
van schendingen van het gemeenschapsrecht door de Lidstaten, staat het 
aan het Hof, bij de uitoefening van de hem door art. 164 van het Verdrag 
toegekende opdracht de eerbiediging van het recht te verzekeren bij de 
uitlegging en de toepassing van het Verdrag, over een dergelijke vraag uit-
spraak te doen volgens de algemeen erkende interpretatiemethoden, met 
name met een beroep op de algemene beginselen van het communautaire 
rechtsstelsel en eventueel op de algemene beginselen die de rechtsstel-
sels van de Lidstaten gemeen hebben.’ HvJ EG 5 maart 1996, C-46/93 en 
C-48/93 (Brasserie du pêcheur), punt 27. Zie: Lenaerts & Van Nuffel (eds.) 
2011, p. 851; Asser-Hartkamp 3-1* 2008, nr. 84. 

  17  HvJ EG 14 mei 1974, C-4/73 (Nold), punt 13. 
  18  Hartkamp, onder anderen, betoogt dat de algemene beginselen op dezelf-

de wijze moeten worden toegepast als de Handvestbepalingen: Hartkamp 
2014-I, p. 964-965. 

  19  Zie: Ward 2014. 

  2.2  Horizontale directe werking van fundamentele 
rechten in het Unierecht    

  2.2.1  Horizontale directe (of: rechtstreekse) werking   
 Horizontale directe (of: rechtstreekse) werking van funda-
mentele rechten wordt in deze bijdrage begrepen als het 
van invloed zijn van fundamentele rechten in rechtsgedin-
gen tussen particuliere partijen (vandaar het “horizontaal”) 
en wel zo dat particuliere partijen voor de nationale rechter 
rechtstreeks een beroep op de rechten kunnen doen (van-
daar het “direct”). 20    Die werkdefinitie sluit aan bij de doc-
trine van de rechtstreekse werking in het Unierecht zoals 
die door het Hof van Justitie is ingezet met zijn uitspraak in 
de zaak  Van Gend & Loos  en verder ontwikkeld is in recht-
spraak en literatuur. 21    
 Met deze werkdefinitie is nog weinig gezegd over de manier 
waarop de fundamentele rechten van invloed kunnen zijn 
op de verhouding tussen particulieren. Een synthese van de 
uiteenzetting van  Lenaerts  over de drieledige functie van 
het Handvest 22    en van het commentaar van  Rosas  en  Armati  
ten aanzien van de horizontale directe werking van funda-
mentele rechten in de Unierechtsorde, biedt opheldering 
wat dat betreft. Rosas en Armati onderscheiden, na analyse 
van uitspraken die vóór inwerkingtreding van het  Verdrag 
van Lissabon  door het Hof van Justitie zijn gedaan, drie ty-
pen situaties waarin particuliere partijen bij een rechtsge-
ding betrokken zijn en aldus horizontale directe werking 
van fundamentele rechten aan de orde kan komen. 23    De drie 
situaties worden in de volgende paragraaf kort toegelicht. 
 De drieledige functie van het Handvest die Lenaerts signa-
leert sluit nauw aan bij de hierna te beschrijven situaties 
die Rosas en Armati onderscheiden. De drieledige functie 
houdt in dat het Handvest fungeert 1) als een hulpmid-
del bij de interpretatie van secundair EU-recht en natio-
naal recht; 2) als grond voor rechterlijke toetsing; en 3) 
als gezaghebbende bron voor het ontdekken van algeme-

  20  Zie uitgebreid: P. Craig & G. de Búrca, EU Law, Tekst, Cases, and Materials, Ox-
ford: Oxford University Press 2011, p. 180 e.v. In gelijke zin: T. Barkhuysen, 
A.W. Bos & F. ten Have, ‘Een verkenning van de betekenis van het  Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie  voor het Privaatrecht. Deel 1: 
De inhoud, de juridische status en het toepassingsbereik van het Handvest, 
in het bijzonder in horizontale rechtsverhoudingen’,  NTBR 2011/68 , p. 479 
e.v.; M. de Mol, ‘Horizontal Direct Effect of Union Prohibitions of Discri-
mination’, in: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, L.A.D. Keus, J.S. Kortmann & 
M.H. Wissink (eds.), The Influence of EU Law on National Private Law (Serie 
Onderneming en Recht deel 81-I | General part), Deventer: Kluwer 2014, 
p. 221. Zie anders: A.S. Hartkamp, die een op het privaatrecht toegesneden 
onderscheid tussen horizontale directe werking en horizontale indirecte 
werking gebruikt en die benadering onderscheidt van de “Europeesrechte-
lijke terminologie”: Hartkamp 2014-II, p. 751-752. Zie ook:  Asser-Hartkamp 
3-I* 2011/12  e.v.; A.S. Hartkamp, ‘Horizontal Effects’ (or ‘Effects in Relati-
onships between individuals’) of EU Law’, in: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, 
L.A.D. Keus, J.S. Kortmann & M.H. Wissink (eds.), The Influence of EU Law on 
National Private Law (Serie Onderneming en Recht deel 81-I | General part), 
Deventer: Kluwer 2014, p. 57-72. 

  21  HvJ EG 5 februari 1963, C-26/62 (Van Gend & Loos). Let wel: hier was sprake 
van verticale directe werking. 

  22  K. Lenaerts, ‘The Court of Justice of the European Union and the Protec-
tion of Fundamental Rights’, in: Polish Yearbook of International Law XXXI, 
Warszawak: Wydawnictwo 2012, p. 81. Zie: art. 52 (5) Handvest. 

  23  A. Rosas & L. Armati, EU Constitutional Law: An Introduction, Oxford: Hart 
Publishing 2012, p. 179-180. Vgl. De Mol 2014, p. 221. Zie ook: A. Ward, ‘Ar-
ticle 51’, in: S. Peers, T. Hervey, J. Kenner & A. Ward (eds.), The EU Charter of 
Fundamental Rights. A Commentary, Oxford: Hart Publishing 2014, p. 1431. 
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ne beginselen van Unierecht. In paragraaf 5 komen deze 
functies samen met de door Rosas en Armati beschreven 
situaties aan de orde, als aan de hand van twee arresten 
wordt geïllustreerd dat er ten aanzien van de horizontale 
directe werking van  beginselen  nog veel vragen bestaan en 
op welke wijze de horizontale directe werking van  rechten  
gestalte kan krijgen.     

  2.2.2  De drie situaties van Rosas en Armati    

  2.2.2.1  Situatie één: horizontale elementen   
 In situatie één spreekt particulier A de overheid aan naar 
aanleiding van (bijvoorbeeld) een besluit dat is genomen 
ten aanzien van particulier B. In deze situatie is particu-
lier B  als derde betrokken ; Rosas en Armati spreken van een 
driehoeksverhouding. Ofschoon er niet werkelijk sprake is 
van horizontale directe werking, particulier A spreekt im-
mers de overheid aan, signaleren Rosas en Armati wel “ho-
rizontale elementen”. De zaak  Schmidberger  illustreert deze 
situatie. 24    In die zaak klaagde transporteur Schmidberger 
(“A”) in een rechtsgeding tegen de Republiek Oostenrijk (“de 
overheid”) over het niet ingrijpen bij het blokkeren van de 
Brenner-autopas door demonstranten (“B”) en daarmee het 
niet waarborgen van het vrij verkeer van goederen. Het Hof 
van Justitie besliste dat de overheid redelijkerwijs van oor-
deel kon zijn “dat de door de samenkomst legitiem nage-
streefde doelstelling in casu niet kon worden bereikt door 
middelen die het intracommunautaire handelsverkeer min-
der beperkten.” 25        

  2.2.2.2  Situatie twee: fundamentele rechten als 
toetsingskader of interpretatiehulp   

 In situatie twee is er sprake van een geding tussen particu-
lier A en particulier B en brengt één van beiden in discussie 
dat een (nationale) regeling niet houdbaar is in het licht van 
het Unierecht. 26    Hiervan was bijvoorbeeld sprake in de za-
ken  Mangold  en  Kücükdeveci.  27    
 In  Kücükdeveci  stond het ontslag van Kücükdeveci centraal. 
Haar werkgever Swedex heeft Kücükdeveci bij brief van 19 
december 2006 laten weten haar met inachtneming van de 
wettelijke opzegtermijn te ontslaan. Die opzegtermijn zou 
voor Kücükdeveci, die sinds haar achttiende bij Swedex in 
dienst was, niet de door haar bepleite vier maanden zijn. 
Haar werkgever had namelijk, volgens de regeling daarvoor 

  24  Rosas & Armati 2012, p. 179. Zie: Hof van Justitie EG 12 juni 2003, C-112/00, 
 NJ 2004/56  (Schmidberger). 

  25  Hof van Justitie EG 12 juni 2003, C-112/00, NJ 2004/56 (Schmidberger), punt 
93. 

  26  Rosas & Armati 2012, p. 179. 
  27  HvJ EG 22 november 2005, C-144/04,  NJ 2006/227 ,  m. nt. Mok (Mangold); 

HvJ EU 19 januari 2010, C-555/07,  NJ 2010/256 , m.nt. Mok (Kücükdeveci). 
Zie: M. de Mol, ‘Kücükdeveci: Mangold Revisited – Horizontal Direct Effect 
of a General Principle of EU Law. Court of Justice of the European Union 
(Grand Chamber) Judgment of 19 January 2010, Case C-555/07, Seda Kücük-
deveci v. Swedex GmbH & Co. KG’, European Constitutional Law Review 2010, 
p. 293-308, p. 301. En meer recent: M. de Mol, ‘Horizontal Direct Effect of 
Union Prohibitions of Discrimination’, in: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, 
L.A.D. Keus, J.S. Kortmann & M.H. Wissink (eds.), The Influence of EU Law on 
National Private Law (Serie Onderneming en Recht deel 81-I | General part), 
Deventer: Kluwer 2014, p. 219-249. Zie ook: A.S. Hartkamp, ‘De algemene 
beginselen van het Unierecht en het privaatrecht’, WPNR 2011, 6901. 

in het Duitse  Bürgerliches Gesetzbuch  ( BGB ), de arbeidsjaren 
tot haar 25e niet meegerekend in de berekening van de op-
zegtermijn. Als rechtvaardiging voor deze regeling in het 
 BGB  is genoemd de flexibiliteit die van een jongere kan en 
mag worden verwacht. Het idee dat daaraan ten grondslag 
ligt is dat mensen rond hun 30e een gezin stichten – alles 
met de bedoeling om de werkgever meer flexibiliteit te gun-
nen. De regeling wordt door het Hof van Justitie getoetst aan 
“het algemene beginsel van het recht van de Unie dat elke 
discriminatie op grond van leeftijd verbiedt, zoals nader uit-
gewerkt in richtlijn 2000/78”. 28    
 In  Kücükdeveci  werd zo bevestigd wat met  Mangold  was 
gegeven, namelijk dat een fundamenteel recht dat wordt 
afgeleid uit het non-discriminatiebeginsel met de richtlijn 
die daarvan een uitwerking is, rechtstreeks horizontaal kan 
werken en ervoor kan zorgen dat daarmee strijdige natio-
nale regelgeving buiten toepassing moet worden gelaten. 
 In de hier beschreven tweede situatie komt het dus aan op 
de beoordeling van de nationale regeling in het licht van één 
of meer fundamentele rechten. 29    Die toetsing aan funda-
mentele rechten valt samen met de door Lenaerts genoem-
de functie van het Handvest als grond voor rechterlijke toet-
sing. 30    Maar het kan in deze situatie evengoed zo zijn dat de 
fundamentele rechten (vooral) aan de orde komen als een 
interpretatiehulp bij de uitlegging van de nationale regelge-
ving. 31    Deze laatste situatie valt samen met de eerste functie 
die Lenaerts aan het Handvest toekent. 32    De in de inleiding 
genoemde rechtsstrijd over het arbitragebeding is daarvan 
een goed voorbeeld. 33    Centraal stond immers de vraag hoe 
de open norm in  art. 6:233 , aanhef en sub a BW moest wor-
den uitgelegd.     

  2.2.2.3  Situatie 3: fundamentele rechten als primaire en 
zelfstandige grondslag voor actie   

 In situatie drie is opnieuw sprake van een geding tussen par-
ticulier A en particulier B, maar zonder dat er een nationale 
regeling of maatregel ter discussie wordt gesteld. Zowel A 
als B beroept zich op een fundamenteel recht; centraal staat 
aldus een botsing van fundamentele rechten. Maar het kan 
ook zijn dat één van beiden een vordering instelt op grond 
van een fundamenteel recht. Ter illustratie noemen Rosas 
en Armati de zaak  Viking,  34    waarin aan het Hof van Justitie 
– onder andere – de vraag is voorgelegd “of artikel 43 EG-
Verdrag [i.e. het recht op vrijheid van vestiging,  JE ] aan een 
particuliere onderneming rechten toekent, die deze kan in-
roepen tegen een vakvereniging of een verbond van vakver-
enigingen”. Het Hof beantwoordde die vraag bevestigend. 35           

  28  HvJ EU 19 januari 2010, C-555/07,  NJ 2010/256 , m.nt. Mok (Kücükdeveci), 
punt 27. 

  29  Rosas & Armati 2012, p. 179. 
  30  Lenaerts 2012, p. 81. Vgl. Ward; Ward 2014, p. 1431. 
  31  Lenaerts 2012, p. 81. 
  32  Zie par. 2.2.1. 
  33  Zie par. 1. 
  34  Hof van Justitie EG 11 december 2007, C-438/05,  NJ 2008/148  (International 

Transport Workers’ Federation/ Viking). 
  35  Hof van Justitie EG 11 december 2007, C-438/05,  NJ 2008/148  (International 

Transport Workers’ Federation/ Viking), punt 66. 
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  3.  Horizontale directe werking van 
grondrechten in het Handvest    

  3.1  Horizontale directe werking: stand van de 
discussie   

 In het Handvest is niet uitdrukkelijk beslist of de daarin op-
genomen grondrechten in rechtsgedingen tussen particu-
liere partijen kunnen worden ingeroepen – met welke be-
doeling ook. Gegeven deze onzekerheid ten aanzien van de 
horizontale directe werking, is het de vraag hoe legitiem het 
aannemen van horizontale directe werking van bepalingen 
in het Handvest is. 36    
 Om een beeld te krijgen van de huidige stand van de discus-
sie ten aanzien van de horizontale directe werking passeren 
de voor- en tegenargumenten hier kort de revue. Die argu-
menten zijn ontleend aan de recente en uitgebreide con-
clusies van A-G Trstenjak voor de zaak  Dominguez  37    en die 
van A-G Cruz Villalón voor de zaak  Association de Médiation 
Sociale.  38    De twee advocaten-generaal nemen in de conclu-
sies voor de beide zaken namelijk tegengestelde standpun-
ten in en geven met hun toelichting een goed beeld van de 
discussie. Weliswaar lagen in de beide zaken verschillende 
grondrechten voor, maar uit de conclusies blijkt dat de beide 
advocaten-generaal de vraag naar de horizontale werking 
vanuit een algemene opvatting over horizontale directe 
werking van grondrechten hebben benaderd. 39    A-G Cruz 
Villalón is voorstander van de horizontale werking van de 
grondrechten in het Handvest en stelde:     

  36  Vgl. Hartkamp 2014-I, p. 962-963. 
  37  In de zaak Dominguez lag een arbeidsrechtelijk geschil voor tussen Do-

minguez (werknemer) en Centre informatique du Centre Ouest Atlantique 
(werkgever; hierna: CICOA). Dominguez is eind 2005 op weg van huis naar 
haar werk voor CICOA een ongeval overkomen. Dat ongeval is er de oorzaak 
van geweest dat Dominguez van 3 november 2005 tot en met 7 januari 
2007 met ziekteverlof was. Dominguez heeft in het hoofdgeding verzocht 
‘om toekenning van jaarlijkse vakantie met behoud van loon’ voor de pe-
riode dat zij met ziekteverlof is geweest. Subsidiair heeft zij verzocht om 
vergoeding voor de niet opgenomen vakantiedagen. Dominguez onder-
bouwt haar verzoek met de stelling dat haar ongeval als arbeidsongeval 
dient te worden gekwalificeerd en dat de periode ziekteverlof dus voor de 
berekening van het vakantieverlof met arbeidstijd moet worden gelijkge-
steld. Dominguez’ verzoek is door de Conseil de prud’hommes de Limoges 
en door het Cour d’appel de Limoges afgewezen, als zij beroep in cassatie bij 
het Cour de Cassation instelt. Het Cour de Cassation legt het Hof van Justitie 
een drietal prejudiciële vragen voor vanwege twijfel over de houdbaar-
heid van nationale arbeidsrechtelijke bepalingen in het licht van  art. 7  van 
richtlijn 2003/88/EG. In laatstgenoemde bepaling is een minimumperiode 
voor jaarlijkse vakantie voorgeschreven. 

  38  Zie verder onder meer: D. Leczykiewicz, ‘Horizontal application of the Char-
ter of Fundamental Rights’, ELR 2013, p. 479-497; T. Kerikmäe, ‘EU Charter: 
Its Nature, Innovative Character, and Horizontal Effect’, in: T. Kerikmäe 
(ed.), Protecting Human Rights in the EU, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag 
2014, p. 5-19. 

  39  Zie bijvoorbeeld A-G Trstenjak: “Naar mijn mening duiden deze bepa-
lingen [i.e. art. 51 en 52 Handvest, JE] op een beoogde beperking van de 
kring van de adressaten van de grondrechten, hetgeen weer duidelijkheid 
geeft omtrent de door de Uniewetgever nagestreefde wijze van grond-
rechtenbescherming.” Conclusie A-G Trstenjak van 8 september 2011 voor 
Dominguez, punt 80. En A-G Cruz Villalón: “Alvorens een antwoord op de 
vraag naar de horizontale werking van de grondrechten in overweging te 
geven, lijkt het mij raadzaam in te gaan op wat ik beschouw als een misver-
stand, namelijk dat het Handvest een bepaling zou bevatten over de wer-
king – of, juister gezegd, de ontbrekende werking – van de grondrechten in 
de betrekkingen tussen particulieren.” Conclusie A-G Cruz Villalón van 18 
juli 2013 voor Association de Médiation Sociale, punt 28. 

 “Al het voorgaande brengt mij tot de voorlopige conclu-
sie – die afhankelijk is van hetgeen hierna wordt uiteen-
gezet – dat artikel 27 in een geding tussen particulieren 
kan worden aangevoerd. Anders gezegd mag de moge-
lijkheid daarvan niet worden uitgesloten op basis van de 
stelling dat het Handvest wegens het bepaalde in artikel 
51, lid 1, ervan geen rol speelt in de rechtsbetrekkingen 
tussen particulieren.” 40        

 A-G Trstenjak, anders, stelde:     

 “De formulering van artikel 31 van het Handvest zou er 
op het eerste gezicht toe kunnen verleiden derdenwer-
king van de norm aan te nemen en de norm rechtstreeks 
toe te passen op de relatie tussen werknemer en werk-
gever. Theoretisch zouden daardoor ook particulieren 
worden verplicht om rechtvaardige en billijke arbeids-
omstandigheden en -voorwaarden te garanderen. Inge-
volge artikel 51, lid 1, eerste zin, is het Handvest echter 
alleen “tot de instellingen, organen en instanties van 
de Unie [gericht], alsmede, uitsluitend wanneer zij het 
recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten”. 
Voorts bepaalt artikel 52, lid 2, dat “de door dit Handvest 
erkende rechten waaraan de communautaire verdragen 
of het Verdrag betreffende de Europese Unie ten grond-
slag liggen, worden uitgeoefend onder de voorwaarden 
en binnen de grenzen welke bij die verdragen zijn ge-
steld”. Naar mijn mening duiden deze bepalingen op een 
beoogde beperking van de kring van de adressaten van 
de grondrechten, hetgeen weer duidelijkheid geeft om-
trent de door de Uniewetgever nagestreefde wijze van 
grond   rechtenbescherming.” 41        

 Bij de argumenten van Trstenjak moet steeds worden be-
dacht dat de A-G in de rest van haar conclusie de bescher-
ming van particuliere partijen via fundamentele rechten 
in de zin van algemene beginselen van Unierecht niet uit-
sluit. Weliswaar besliste zij voor het in  Dominguez  centraal 
staande recht op jaarlijkse vakantie dat het niet inhoudelijk 
onvoorwaardelijk en voldoende bepaald is om horizontaal 
te kunnen worden toegepast, dit neemt niet weg dat zij de 
horizontale directe werking van de fundamentele rechten 
in deze hoedanigheid in beginsel aanvaardt. Zoals de A-G 
ook onderkent kan deze benadering ertoe leiden dat parti-
culieren het beperkte toepassingsgebied van het Handvest 
omzeilen. De A-G stelt dat die omzeiling kan worden onder-
vangen door een gecoördineerde uitleg van de beide grond-
rechten (i.e. de algemene beginselen en de grondrechten in 
het Handvest). Voor deze zaak overweegt de A-G dan nog 
dat “de rechtstreekse toepasselijkheid van het algemene 
rechtsbeginsel” zou moeten worden afgewezen, om discre-
panties te vermijden. 42      

  40  Conclusie A-G Cruz Villalón van 18 juli 2013 voor Association de Médiation 
Sociale, punt 41. 

  41  Conclusie A-G Trstenjak van 8 september 2011 voor Dominguez, punt 80. 
  42  Conclusie A-G Trstenjak van 8 september 2011 voor Dominguez, punt 130. 
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 In hun argumentatie wordt door de beide advocaten-
generaal in de eerste plaats gerefereerd aan hoofdstuk 7 
van het Handvest waarin in vier artikelen regels zijn ge-
steld ten aanzien van de “uitlegging en toepassing van het 
Handvest”. 43    Art. 51 Handvest bepaalt dat de grondrechten 
“zijn gericht tot de instelling, organen en instantie van de 
Unie […], alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de 
Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten”. 44    A-G Trstenjak 
interpreteert deze kring van normadressaten absoluut. Het 
artikel legt, aldus de A-G, de kring van degenen die aan de 
werking van de grondrechten zijn gebonden ondubbelzin-
nig vast. 45    Volgens A-G Cruz Villalón is deze gevolgtrekking 
“duidelijk voorbarig”. 46    In de eerste plaats is het eigen aan 
teksten die rechtenverklaringen inhouden dat die niet uit-
drukkelijk vermelden tot wie ze zijn gericht. Ze vermelden 
noch degenen die in de rechten bescherming vinden, noch 
de normadressaten:     

 “Dat betekent dat de vraag naar de rol van de grond-
rechten in privaatrechtelijke betrekkingen meestal door 
middel van uitlegging, zonder dat op een uitdrukkelijke 
grondwettelijke bepaling kon worden gesteund, en door-
gaans per geval moest worden beantwoord.” 47        

 Verder, stelt A-G Cruz Villalón, geldt in het bijzonder voor 
art. 51 Handvest dat dat artikel geen aanleiding geeft te 
denken dat daarmee is beoogd de toepassing van de grond-
rechten in particuliere rechtsverhoudingen uit te sluiten:     

 “Zonder dat de bepaling tot in bijzonderheden hoeft te 
worden uitgelegd, is het mijns inziens vrij duidelijk dat 
artikel 51, lid 1, van het Handvest in wezen ziet op de 
vraag in hoeverre enerzijds de instellingen van de Unie 
en anderzijds de lidstaten gebonden zijn aan de daarin 
neergelegde grondrechten.” 48        

 Een tweede argument tegen horizontale werking baseert 
A-G Trstenjak op art. 52 Handvest. Art. 52 Handvest regelt 
de legitimiteit van beperkingen op de uitoefening van de 
grondrechten. Eén van de criteria waaraan de beperkingen 
worden getoetst, is het bij wet zijn voorzien van de beper-
king. Aan dat criterium ontleent A-G Trstenjak een argu-
ment tegen horizontale werking. Particuliere partijen kun-
nen geen wetten uitvaardigen en dus kunnen particuliere 
partijen “hoogstens indirect door regelingen ter uitvoering 
van de beschermingsverplichting gebonden worden”. 49    Als 
aanvullend argument noemt A-G Trstenjak dat particuliere 

  43  Zie: S. Peers, T. Hervey, J. Kenner & A. Ward (eds.), The EU Charter of Funda-
mental Rights. A Commentary, Oxford: Hart Publishing 2014, p. 1413-1556. 

  44  Zie ook de uitleg van de bepaling door Craig: Craig, 2010, p. 206 e.v. 
  45  Conclusie A-G Trstenjak van 8 september 2011 voor Dominguez, punt 82. 
  46 Conclusie A-G Cruz Villalón van 18 juli 2013 voor Association de Médiation 

Sociale, punt 29. 
  47  Conclusie A-G Cruz Villalón van 18 juli 2013 voor Association de Médiation 

Sociale, punt 30. 
  48  Conclusie A-G Cruz Villalón van 18 juli 2013 voor Association de Médiation 

Sociale, punt 31. 
  49  Conclusie A-G Trstenjak van 8 september 2011 voor Dominguez, punt 83. 

partijen bescherming ontlenen aan “de grondrechtconfor-
me uitlegging” van privaatrechtelijke regelingen. 50    
 A-G Cruz Villalón wijst er nog op dat de vraag naar de ho-
rizontale werking van grondrechten in het Handvest niet 
nieuw is en in het licht van de ontwikkelingen voorafgaand 
aan de inwerkingtreding van het Handvest moet worden 
beoordeeld. De A-G ziet die ontwikkelingen zo dat in het 
Handvest grondrechten zijn opgenomen ten aanzien waar-
van al is aanvaard dat die horizontaal werken. “Een slech-
tere regeling” voor de andere grondrechten in het Handvest 
dan de fundamentele vrijheden of het gelijkheidsbeginsel is 
volgens hem problematisch. 51    
 De horizontale directe werking van Handvestbepalingen is 
ook in de literatuur onderwerp van discussie. In ieder geval 
verdient nog opmerking een argument van  Von Danwitz  en 
 Paraschas.  Zij stellen dat het aanvaarden van horizontale 
(directe) werking van grondrechten in het Handvest grote 
gevolgen heeft,  vooral  gezien de verregaande grondrechten 
onder “Solidariteit”. 52    Dat brengt hen tot de conclusie dat in 
ieder geval voor die rechten expliciet had moeten worden 
bepaald dat ze ook horizontaal zouden kunnen werken. 53        

  3.2  Uitsluitsel door het Hof van Justitie?   
 Het Hof van Justitie heeft in de zaak  Association de Médiation 
Sociale  beslist over de horizontale directe werking van het 
recht op informatie en raadpleging van werknemers in de 
onderneming (art. 27 Handvest). 54    In die zaak was, kort sa-
mengevat, het volgende aan de orde. De  Association de Médi-
ation Sociale,  een Franse vereniging die zich heeft toegelegd 
op sociale bemiddeling en het voorkomen van criminaliteit 
in het Franse Marseille, kwam op tegen de aanwijzing van 
werknemer  Laboudi  als vakbondsvertegenwoordiger door 
de vakbond en heeft bij het  tribunal d’instance  te Marseille 
nietigverklaring van het besluit gevorderd. De Association 
de Médiation Sociale stelde dat die aanwijzing niet nood-
zakelijk was, gezien het bepaalde in art. L. 1111-3  Code du 
Travail  en betoogde dat een door de vakbond gemaakte be-
rekening in voorbereiding op het aanwijzingsbesluit, niet 
juist was gebeurd. 
 Aan het  tribunal d’instance  was dus het verzoek tot nietig-
verklaring van de aanwijzing van vakbondsvertegenwoor-
diger Laboudi voorgelegd. Het  tribunal d’instance  besliste 
niet dan nadat hij het  Cour de Cassation  een prioritaire 
grondwettigheidsvraag had gesteld. Het  tribunal d’instance  
legde het  Cour de Cassation  de vraag voor of art. L. 1111-3 
 Code du Travail  houdbaar is in het licht van de Franse  Con-
stitution,  meer in het bijzonder van het constitutionele ge-
lijkheidsbeginsel. Die vraag werd door het  Cour de Cassation  
doorgeschoven naar de  Conseil Constitutionnel,  die op zijn 
beurt besliste dat het artikel niet in strijd is met de  Consti-
tution.  Het  tribunal d’instance  kwam daarop desalniettemin 
tot de beslissing dat art. L. 1111-3  Code du Travail  buiten toe-

  50  Conclusie A-G Trstenjak van 8 september 2011 voor Dominguez, punt 83. 
  51  In gelijke zin: Hartkamp 2014-I, p. 964-965. 
  52  Von Danwitz & Paraschas 2012, p. 1423-1424. 
  53  Von Danwitz & Paraschas 2012, p. 1424-1425. 
  54  HvJ EU 15 januari 2014, C-176/12,  NJ 2014/246 , m.nt. Mok (Association de 

Médiation Sociale). 
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passing diende te blijven, namelijk vanwege strijd met het 
Unierecht. Het  tribunal d’instance  bekrachtigde daarom de 
aanwijzing van de vakbondsvertegenwoordiger. 
 De Association de Médiation Sociale legde zich niet neer bij 
de beslissing en heeft beroep ingesteld bij het  Cour de Cas-
sation.  Het  Cour de Cassation  legde het Hof van Justitie een 
tweetal prejudiciële vragen voor, onder welke:       

  “1)  Kan het grondrecht op informatie en raadple-
ging van de werknemers, neergelegd in art. 27 van het 
[Handvest], zoals gepreciseerd in de bepalingen van de 
richtlijn [2002/14], in een geding tussen particulieren 
worden aangevoerd om een nationale maatregel ter 
uitvoering van [deze] richtlijn te toetsen aan het Uni-
erecht?”     

 Het Hof van Justitie overwoog in antwoord op deze vraag 
het volgende:       

  “41.  In deze omstandigheden moet in de derde 
plaats worden nagegaan of de situatie in het hoofdge-
ding vergelijkbaar is met die in de zaak die tot het reeds 
aangehaalde arrest Kücükdeveci heeft geleid, zodat arti-
kel 27 van het Handvest, alleen of gelezen in samenhang 
met de bepalingen van richtlijn 2002/14, kan worden in-
geroepen in een geding tussen particulieren om in voor-
komend geval de niet met deze richtlijn overeenstem-
mende nationale bepaling buiten toepassing te laten.     
  42.  In verband met artikel 27 van het Handvest als 
zodanig moet in herinnering worden gebracht dat uit 
vaste rechtspraak volgt dat de in de rechtsorde van de 
Unie gewaarborgde grondrechten toepassing kunnen 
vinden in alle situaties die door het recht van de Unie 
worden beheerst (zie […] Åkerberg Fransson […]).     
  43.  Aangezien de in het hoofdgeding aan de orde 
zijnde nationale regeling richtlijn 2002/14 uitvoert, kan 
artikel 27 van het Handvest dus in het hoofdgeding wor-
den toegepast.” 55        

 Het Hof van Justitie kwam aldus tot de conclusie dat in het 
hoofdgeding sprake is van een situatie die binnen het Unie-
recht valt en dat (dus) het Handvest kan worden toegepast 
in het hoofdgeding. Het Hof van Justitie heeft met deze 
overweging onderstreept dat Handvestbepalingen hori-
zontale rechtstreekse werking kunnen hebben. Bovendien, 
merkt  Peers  op, wijst ook het feit dat het Hof toekomt aan 
de vergelijking van art. 21 Handvest ( Kücükdeveci ) met art. 
27 Handvest in de richting van aanvaarding van horizontale 
werking van de grondrechten in het Handvest. 56    De relevan-
tie van die vergelijking zou immers zonder die aanvaarding 
wegvallen. 
 Peers voegt nog toe dat het Hof met deze beslissing een test 
heeft aangelegd aan de hand waarvan kan worden beslist 

  55  HvJ EU 15 januari 2014, C-176/12,  NJ 2014/246 , m.nt. Mok (Association de 
Médiation Sociale), punt 41-43. 

  56  Zie S. Peers, When does the EU Charter of Rights apply to private parties?, 2014, 
 http://eulawanalysis.blogspot.nl/2014/01/when-does-eu-charter-of-rights-
apply-to.html . 

of Handvestbepalingen tegenover particuliere partijen kun-
nen worden ingeroepen. 57    Die test komt tot uitdrukking in 
de overweging van het Hof die zegt dat van belang is of een 
beginsel “op zich volstaat om aan particulieren een subjec-
tief recht te verlenen waarop als zodanig een beroep kan 
worden gedaan”. 58         

  4.  Het onderscheid in het Handvest tussen 
rechten en beginselen   

 Via de (tussen)conclusie dat het Hof van Justitie in  Associ-
ation de Médiation Sociale  horizontale directe werking van 
de grondrechten in het Handvest heeft aanvaard, wordt het 
onderscheid tussen de grondrechten die  rechten  zijn en de 
grondrechten die  beginselen  zijn relevant. 59    Een vervolg-
vraag is namelijk onder welke voorwaarden en op welke 
wijze een specifiek grondrecht kan worden ingeroepen. En 
daarvoor moet duidelijk zijn, gezien het bepaalde in art. 51 
en art. 52 Handvest, of we te maken hebben met een recht 
of beginsel. Zoals in paragraaf 2.1 is uiteengezet, kan de 
rechter – kort gezegd – bij toepassing van de beginselen 
slechts de wetgevings- en uitvoeringshandelingen waar-
mee de beginselen worden toegepast, toetsen. 60    
 Alhoewel in het Handvest op verschillende plaatsen onder-
scheid wordt gemaakt tussen rechten en beginselen, laat 
het Handvest achterwege de daarin opgenomen grondrech-
ten ook expliciet als recht of als beginsel te benoemen. Ster-
ker: een grondrecht in het Handvest kan tegelijk een recht 
én beginsel zijn, of geformuleerd zijn als “recht” en toch 
“beginsel” in de zin van art. 52 (5) Handvest zijn ( Prechal  
noemt als voorbeeld art. 25 Handvest, dat heet “Rechten van 
ouderen”). Voor sommige grondrechten wordt in de toelich-
ting overigens wel met zo veel woorden gezegd tot welke 
categorie ze behoren. Prechal komt tot de conclusie dat bij 
de vaststelling van het karakter van een grondrecht in het 
Handvest in aanmerking moet worden genomen: de tekst 
van de desbetreffende bepaling, haar doel, haar aard, en de 
vraag of de bepaling de bescherming van een individu tot 
doel heeft. 61    Daarbij geldt dat geen van de factoren zo be-
langrijk is dat hij (zelfstandig) beslissend is, aldus Prechal. 62    
 In de volgende paragraaf wordt aan de hand van  Associa-
tion de Médiation Sociale  en  Google Spain/AEPD en Costeja 
González  geïllustreerd dat ten aanzien van de horizontale 
directe werking van beginselen nog veel onduidelijkheid 
bestaat ( Association de Médiation Sociale ) en op welke wijze 
de horizontale werking van rechten gestalte kan krijgen 
( Google Spain ).     

  57  Peers 2014. 
  58 HvJ EU 15 januari 2014, C-176/12,  NJ 2014/246 , m.nt. Mok (Association de 

Médiation Sociale), punt 47. 
  59  Let wel: het hier bedoelde “beginsel” moet worden onderscheiden van de 

algemene beginselen van Unierecht die in par. 2.1 werden genoemd. Zie: 
Peers & Prechal 2014, p. 1506-1507. Zie over laatstgenoemde beginselen: 
T. Tridimas, The General Principles of EU Law, Oxford: Oxford University 
Press 2006. En toegespitst op het privaatrecht the WPNR themanummer: 
WPNR 2011, 6901; i.h.b. A.S. Hartkamp, ‘De algemene beginselen van het 
Unierecht en het privaatrecht’, WPNR 2011, 6901, p. 780-789. 

  60  Zie art. 52 (5) Handvest. 
  61  Peers & Prechal 2014, p. 1507-1508. 
  62  Peers & Prechal 2014, p. 1508. 
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  5.  Rechten, beginselen en horizontale directe 
werking van de grondrechten uit het 
EU-Handvest: illustraties aan de hand van 
twee zaken    

  5.1  Twee recente uitspraken: Association de 
Médiation Sociale en Google Spain/AEPD en 
Costeja González   

 Het Hof van Justitie heeft recent in twee zaken interessante 
overwegingen gegeven ten aanzien van de horizontale wer-
king van drie grondrechten in het EU-Handvest: ten aanzien 
van het recht op voorlichting en raadpleging van de werkne-
mers binnen de onderneming (art. 27 Handvest) in de eer-
der genoemde zaak  Association de Médiation Sociale  en ten 
aanzien van het recht op eerbiediging van het privéleven en 
van het familie- en gezinsleven (art. 7 Handvest), alsmede 
van het recht op bescherming van persoonsgegevens (art. 8 
Handvest) in de zaak  Google Spain/AEPD en Costeja González.  
In deze paragraaf worden deze beide arresten ge framed  in 
het licht van het hiervoor uiteengezette met de bedoeling 
via de toepassing op de praktijkvoorbeelden de beschre-
ven theorie te illustreren en te verhelderen. Steeds worden 
daarbij de relevante overwegingen van het Hof van Justitie 
geciteerd en van commentaar voorzien, omdat de overwe-
gingen via de citaten het meest nauwkeurig worden weer-
gegeven en die overwegingen hier juist een belangrijke rol 
spelen.     

  5.2  Association de Médiation Sociale, art. 27 
Handvest: een beginsel zonder horizontale directe 
werking?   

 De situatie in  Association de Mediation Sociale  laat zich type-
ren als de tweede in paragraaf 2 geschetste situatie, name-
lijk dat er sprake is van particulier A (Association Médiation 
Sociale), die nietigverklaring van een aanwijzingsbesluit 
verzoekt in een geding tegen particulier B (de vakbond e.a.; 
Union locale des syndicats CGT, Laboubi, de Union dépar-
tementale CGT des Bouches-du-Rhône en de Confédéra-
tion générale du travail (CGT)) en waarbij de vraag rijst of 
de Franse regeling die een uitwerking is van een Europese 
richtlijn houdbaar is gezien het bepaalde in de richtlijn, met 
inachtneming van art. 27 Handvest. 63    Betoogd wordt aldus 
dat art. 27 Handvest hier dient te fungeren als grond voor 
rechterlijke toetsing. 64    Hier staat, anders gezegd, centraal de 
functie van het Handvest als toetsingsgrond. 65    
 Het Hof van Justitie stelt eerst vast dat de situatie in  Associ-
ation de Mediation Sociale  zo is, dat die binnen het toepas-
singsgebied van het Handvest valt, omdat er sprake is van 
een situatie die door het Unierecht wordt beheerst, zoals 
art. 51 Handvest eist en zoals door het Hof van Justitie ver-
der is uitgelegd in de zaak  Åkerberg Fransson.  Het Handvest 
is in beginsel van toepassing. 66    

  63  HvJ EU 15 januari 2014, C-176/12,  NJ 2014/246 , m.nt. Mok (Association de 
Médiation Sociale). 

  64 Zie par. 2.2.1. 
  65  Zie par. 2.2.1. 
  66 HvJ EU 15 januari 2014, C-176/12,  NJ 2014/246 , m.nt. Mok (Association de 

Médiation Sociale), punt 42-43. 

 Uit de op deze vaststelling volgende overwegingen zou kun-
nen worden afgeleid dat het Hof van Justitie art. 27 Hand-
vest, dat centraal staat, als ‘beginsel’ kwalificeert. 67    Het Hof 
overweegt namelijk:       

  “44.  Tevens moet worden vastgesteld dat artikel 27 
van het Handvest, met als opschrift “Het recht op infor-
matie en raadpleging van de werknemers binnen de on-
derneming”, bepaalt dat de werknemers, in de gevallen 
en onder de voorwaarden waarin het recht van de Unie 
en de nationale wetgevingen en praktijken voorzien, de 
zekerheid moeten hebben dat zij op verschillende ni-
veaus worden geïnformeerd en geraadpleegd.     
  45.  Uit de bewoordingen van artikel 27 van het 
Handvest blijkt dus duidelijk  dat dit artikel pas zijn volle 
werking verkrijgt nadat het nader is bepaald in Unierech-
telijke en nationaalrechtelijke voorschriften  [cursivering, 
 JE ].” 68        

 Met zijn bewoordingen, in het bijzonder de door mij ge-
cursiveerde, lijkt het Hof van Justitie aan te sluiten bij art. 
52 (5) Handvest, dat bepaalt dat aan de bepalingen in het 
Handvest die  beginselen  bevatten, uitvoering kan worden 
gegeven door wetgevings- en uitvoeringshandelingen door 
EU-instellingen of handelingen door de lidstaten. 
 Het Hof stelt vervolgens vast dat uit art. 27 Handvest niet 
het verbod kan worden afgeleid dat in de centraal staande 
richtlijn is neergelegd – het verbod waaraan zou moeten 
worden getoetst. Die constatering heeft tot gevolg dat niet 
kan worden getoetst aan art. 27 Handvest.       

  “46.  Het tot de lidstaten gerichte verbod in artikel 3, 
lid 1, van richtlijn 2002/14 om bij de berekening van het 
personeelsbestand van de onderneming een bepaalde 
categorie van personen die oorspronkelijk voor deze be-
rekening in aanmerking kwam, daarvan uit te sluiten, 
kan echter, als rechtstreeks toepasselijk rechtsvoor-
schrift, noch uit de bewoordingen van artikel 27 van het 
Handvest, noch uit de toelichtingen bij dit artikel worden 
afgeleid.” 69        

 Het lijkt er dus op dat we te maken hebben met een begin-
sel dat niet is uitgewerkt in de zin van art. 52 (5) Handvest. 
Het leent zich dan dus niet voor rechterlijke toetsing. 70    Wat 
de conclusie van het Hof zou zijn, zou het Hof hebben be-
slist dat het verbod in het artikel wel uit de bewoordingen 
van art. 27 Handvest zou kunnen worden afgeleid, blijft de 
vraag. 
 Interessant is het commentaar hierbij van  De Waele,  die stelt 
dat het Hof hier de indruk wekt “dat het hier eigenlijk toetst 

  67  In gelijke zin: N. Marocchi, ‘Zaak C-176/12, Association de médiation soci-
ale (AMS)/Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboudi, Union dépar-
tementale CGT des Bouches-du-Rhône, Confédération générale du travail 
(CGT)’, SEW 2014, 7/8, p. 363. 

  68  HvJ EU 15 januari 2014, C-176/12,  NJ 2014/246 , m.nt. Mok (Association de 
Médiation Sociale) 

  69  HvJ EU 15 januari 2014, C-176/12,  NJ 2014/246 , m.nt. Mok (Association de 
Médiation Sociale). 

  70  Zie art. 52 (5) Handvest. 
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of de bepaling voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk 
is”. 71    Zou het Hof inderdaad die maatstaf aanleggen, dan 
betekent dat immers dat hij de maatstaf gebruikt die ook 
geldt voor de vaststelling van de rechtstreekse werking van 
andere bepalingen van Unierecht (Verdragsbepalingen of 
richtlijnbepalingen). 72    
 De overwegingen van het Hof van Justitie in  Association 
de Médiation Sociale  laten belangrijke vragen onbeant-
woord. Zo is bijvoorbeeld nog onbeantwoord de vraag of 
art. 27 Handvest zich ervoor leent in een andere horizontale 
rechtsstrijd te worden toegepast en is onduidelijk welke 
handelingen wél handelingen zijn die art. 27 Handvest doen 
activeren. 73    Prejudiciële vragen die antwoorden op deze 
vragen uitlokken, zouden zeer welkom zijn.     

  5.3  Google Spain/AEPD en Costeja González, art. 7 en 
8 Handvest: rechten die direct horizontaal kunnen 
werken   

 De uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak  Google Spain/
AEPD en Costeja González  heeft vanwege de impact die het 
in het dagelijks leven kan hebben veel aandacht in en buiten 
de juridische wereld gekregen. 74    De zaak is vooral bekend 
vanwege de verplichting die het Hof van Justitie voor de 
exploitant van een zoekmachine heeft aangenomen, om er 
onder omstandigheden voor te zorgen dat bij het zoeken op 
naam van een persoon koppelingen naar een site van der-
den niet meer verschijnen. Voor de in deze zaak betrokken 
Costeja González betekende dat dat het zoeken op zijn naam 
via Google niet meer zou leiden naar twee pagina’s in dag-
blad  La Vanguardia,  waarin werd bericht over de verkoop 
per opbod van gebouwen van González, in het kader van 
een beslag voor de terugvordering van socialezekerheids-
schulden. De zaak is echter ook interessant in het licht van 
het thema van deze bijdrage. 
 De situatie in de  Google Spain -zaak is in de eerste plaats een 
“situatie 2” zoals uiteengezet in paragraaf 2. 75    In de zaak 
stond namelijk centraal het verzoek van Costeja González 
e.a. (particulier A) om Google (particulier B) te gelasten om 
gegevens van hem uit haar index te verwijderen en voor de 
toekomst onbereikbaar te maken. Daarbij zijn vragen ge-
rezen over de uitlegging van de Spaanse wetgeving inzake 
persoonsgegevensbescherming, die een uitwerking is van 
de Databeschermingsrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG). Art. 7 en 
art. 8 Handvest werden daarbij aangewend als interpreta-
tiehulp bij de uitleg van de Databeschermingsrichtlijn. Het 
Handvest functioneert dan, volgens Lenaerts functies van 
het Handvest, als hulpmiddel bij de interpretatie van se-
cundair EU-recht en nationaal recht. 76    Alhoewel niet met 
zoveel woorden onderwerp van ’s Hofs overwegingen, lijkt 
met zekerheid te kunnen worden vastgesteld dat we te ma-
ken hebben met grondrechten die rechten zijn. Steeds waar 

  71  De Waele 2014, p. 160. 
  72  Craig & De Burca 2011, p. 188. 
  73 In gelijke zin: Marocchi 2014, p. 363. 
  74  Zie bijv.: M. Hijink, ‘Google heeft een zware dobber aan Europa’, NRC Next 

10 oktober 2014, p. 8. 
  75  HvJ EU 13 mei 2014, C-131/12,  NJ 2014/385 , m.nt. Mok (Google Spain). 
  76  Zie par. 2.2.1. 

art. 7 en art. 8 Handvest aan de orde zijn wordt bijvoorbeeld 
gesproken van “recht” en “eerbiediging” van de door de 
rechten gewaarborgde belangen. 
 Het Hof van Justitie overweegt ten aanzien van art. 7 en art. 8 
Handvest onder meer het volgende:       

  “68.  Het Hof heeft reeds geoordeeld dat richtlijn 
95/46, doordat zij een regeling treft in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens die afbreuk kan doen 
aan de fundamentele vrijheden, en inzonderheid aan het 
recht op privéleven, noodzakelijkerwijs  moet worden 
uitgelegd op basis van de grondrechten,  die volgens vaste 
rechtspraak integrerend deel uitmaken van de algemene 
rechtsbeginselen waarvan het Hof de eerbiediging ver-
zekert, en  die thans in het Handvest zijn opgenomen  […].     
  69.  Aldus waarborgt artikel 7 van het Handvest het 
recht op eerbiediging van het privéleven, terwijl artikel 8 
van het Handvest uitdrukkelijk het recht op bescherming 
van persoonsgegevens waarborgt. De leden 2 en 3 van 
laatstgenoemd artikel preciseren dat deze gegevens eer-
lijk moeten worden verwerkt, voor bepaalde doeleinden 
en met toestemming van de betrokkene of op basis van 
een andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet 
voorziet, dat eenieder het recht van inzage heeft in de 
over hem verzamelde gegevens en op rectificatie daar-
van en dat een onafhankelijke autoriteit erop toeziet dat 
deze regels worden nageleefd. Deze vereisten zijn met 
name bij de artikelen 6, 7, 12, 14 en 28 van richtlijn 95/46 
uitgevoerd [cursivering,  JE ].” 77        

 Het Hof van Justitie stelt dus vast dat de richtlijn moet wor-
den uitgelegd op basis van de grondrechten en, meer in het 
bijzonder, dat hier art. 7 en art. 8 Handvest van toepassing 
zijn. In de daaropvolgende overwegingen concretiseert het 
Hof de toepassing door bij de interpretatie van bepalingen 
in de Databeschermingsrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG) te re-
fereren aan de belangen die de grondrechten waarborgen. 
 Als het Hof toekomt aan een volgende vraag, namelijk de 
vraag naar de draagwijdte van de door de Databescher-
mingsrichtlijn gegarandeerde rechten, overweegt het ten 
aanzien van art. 7 en art. 8 Handvest:       

  “97.  Aangezien  de betrokkene op basis van zijn door 
de artikelen 7 en 8 van het Handvest gewaarborgde grond-
rechten kan verlangen  dat de betrokken informatie niet 
meer via de opneming ervan in een dergelijke resulta-
tenlijst ter beschikking wordt gesteld van het grote pu-
bliek, krijgen deze rechten […] in beginsel voorrang niet 
enkel op het economische belang van de exploitant van 
de zoekmachine, maar ook op het belang van dit publiek 
om deze informatie te vinden wanneer op de naam van 
deze persoon wordt gezocht. Dit zal echter niet het ge-
val zijn indien de inmenging in de grondrechten van 
de betrokkene wegens bijzondere redenen, zoals de rol 
die deze persoon in het openbare leven speelt, wordt 
gerechtvaardigd door het overwegende belang dat het 

  77  HvJ EU 13 mei 2014, C-131/12,  NJ 2014/385 , m.nt. Mok (Google Spain). 
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publiek erbij heeft om, door deze opneming, toegang tot 
de betrokken informatie te krijgen. [cursivering,  JE ]” 78        

 Die overweging lijkt te suggereren dat art. 7 en art. 8 Hand-
vest ook in een “situatie 3” zoals uiteengezet in paragraaf 2 
(fundamentele rechten als primaire en zelfstandige grond-
slag voor actie) kunnen werken. Betrokkene (A) kan immers 
op basis van de grondrechten, zoals gewaarborgd in art. 7 
en art. 8 Handvest, verlangen dat de informatie niet meer 
door B ter beschikking wordt gesteld van het grote publiek.      

  6.  Tot slot   

 Met de beslissing van het Hof van Justitie in  Association de 
Médiation Sociale  is onderstreept dat het Handvest (recht-
streeks) van betekenis kan zijn in rechtsgedingen tussen 
particuliere partijen. Dat betekent dat het Handvest van (di-
recte) betekenis kan zijn in het Nederlandse burgerlijk recht. 
Die betekenis kan, afhankelijk van de context en afhankelijk 
van het grondrecht waarop een beroep wordt gedaan ( recht  
of  beginsel ), verschillend vorm krijgen. 
 Als de vraag rijst of het Handvest in een specifiek geval ho-
rizontaal werkt en wat de betekenis van het Handvest dan 
kan zijn, moet steeds eerst worden bezien of het Handvest, 
gezien de inhoud van de rechtsstrijd, van toepassing is (art. 
51 Handvest). Is er, anders gezegd en in de bewoordingen 
van het Hof van Justitie, sprake van een situatie die door 
het Unierecht wordt beheerst? 79    Een belangrijke categorie 
gevallen waarin het Handvest van toepassing zal zijn, zijn 
die waarin de toepasselijke regelgeving een uitwerking is 
van een Europese richtlijn, zoals in de in de inleiding ge-
noemde zaak waarin  art. 6:233 , aanhef en onder a BW die is 
terug te voeren op de Richtlijn oneerlijke bedingen ( Richt-
lijn 93/13/EEG ), moest worden geïnterpreteerd. Maar er kan 
bijvoorbeeld ook worden gedacht aan de Wet bescherming 
persoonsgegevens, 80    die de Nederlandse uitwerking is van 
de Databeschermingsrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG). 81    
 Als die voorvraag bevestigend wordt beantwoord, komt het 
Handvest in beeld en moet worden beoordeeld of het aan de 
orde zijnde grondrecht een recht of beginsel is, gezien het 
bepaalde in art. 52 (5) Handvest. In aansluiting bij Prechal 
zullen bij de vaststelling van het karakter van een specifiek 
grondrecht in het Handvest in aanmerking moeten worden 
genomen: de tekst van de desbetreffende bepaling, haar 
doel, haar aard, en de vraag of de bepaling de bescherming 
van een individu tot doel heeft. 82    Daarbij geldt dat geen van 

  78  HvJ EU 13 mei 2014, C-131/12,  NJ 2014/385 , m.nt. Mok (Google Spain). 
  79  HvJ EU 15 januari 2014, nr. C-176/12,  NJ 2014/246 , m.nt. Mok (Associati-

on de Médiation Sociale), punt 42. HvJ EU 26 februari 2013, nr. C-617/10 
(Åkerberg Fransson), punt 19. Zie ook onder meer: HvJ EG 18 juni 1991, nr. 
C-260/89, NJ 1993/712 (ERT), punt 42; HvJ EG 29 mei 1997, nr. C-299/95, 
NJ 1998/584 (Kremzow), punt 15; HvJ EG18 december 1997, C-309/96 (An-
nibaldi), punt 13. Zie over Åkerberg Fransson onder meer: M.A. Fierstra, 
‘Åkerberg Fransson: ruim toepassingsgebied van Handvest op handelingen 
van lidstaten’, NTER 2013, 6, p. 199-200. 

  80  Zie in deze context bijvoorbeeld in het kader van een verzoek om inzage 
in een medisch dossier, summier ook over het Handvest: Rb. Zutphen 8 
oktober 2009, JA 2010, 84, m.nt. Wilken. 

  81  Zie voor een overzicht: Asser/Hartkamp 3-I*2011/Annex I. 
  82 Peers & Prechal 2014, p. 1507-1508. 

de factoren zo belangrijk is dat hij (zelfstandig) beslissend 
is, aldus Prechal. 83    
 De praktische betekenis van het onderscheid tussen rechten 
en beginselen schuilt in de beperkte rechterlijke bevoegd-
heid bij de toepassing van beginselen. De rechter kan – kort 
gezegd – bij toepassing van de beginselen slechts de wetge-
vings- en uitvoeringshandelingen waarmee de beginselen 
worden toegepast, toetsen. Die beperking geldt niet bij de 
toepassing van rechten. Hoe een en ander uitwerkt in de 
praktijk is onduidelijk. A-G Cruz Villalón stond in zijn con-
clusie voor de zaak  Association de Médiation Sociale  uitge-
breid stil bij de toepassing van beginselen door de rechter, 
maar de prejudiciële vragen in die zaak, noch de conclusie 
hebben het Hof van Justitie uitgelokt tot overwegingen op 
dat punt. 84    
 Voor de toepassing van een  recht  in een horizontaal geding, 
illustreert het  Google Spain  arrest mooi op welke wijze de 
grondrechten van betekenis kunnen zijn. Het Hof van Jus-
titie overwoog, het kwam reeds aan de orde, “dat de be-
trokkene  op basis van zijn door de artikelen 7 en 8 van het 
Handvest gewaarborgde grondrechten  kan verlangen dat de 
betrokken informatie niet meer via de opneming ervan in 
een resultatenlijst ter beschikking wordt gesteld van het 
grote publiek”. 85    Die uitspraak legt tegelijkertijd bloot dat de 
rechten in het Handvest kennelijk concrete verplichtingen 
voor particuliere partijen kunnen inhouden, die niet blijken 
uit de bewoordingen van de bepalingen. 
 Als voorbeeld van een zaak waarin een  recht  aan de orde 
was, kan ook worden genoemd de in de inleiding geïntro-
duceerde zaak voor het hof Leeuwarden, waarin het recht 
op toegang tot de rechter van toepassing was. Het ligt voor 
de hand dat we hier te maken hebben met een recht, gezien 
de bewoordingen van de bepaling, de achtergrond (in het 
bijzonder de relatie van de bepaling tot  art. 6  EVRM), en de 
vaststelling dat de bepaling “eenieder het recht geeft op…”. 
Art. 47 Handvest, met andere woorden, lijkt de bescherming 
van het individu tot doel te hebben. Tegelijk moet bij deze 
zaak worden opgemerkt dat opheldering over de betekenis 
van het Handvest voor de particuliere rechtsverhouding 
welkom is. Het zou eraan bijdragen dat het grondrecht een 
meer uitgewerkte plaats in het rechtsgeding krijgt. 
 Voor  beginselen  uit het Handvest is moeilijker te zeggen of, 
en zo ja op welke wijze, de grondrechten rechtstreeks kun-
nen worden toegepast. Art. 27 Handvest kon in  Association 
de Médiation Sociale  niet worden toegepast, maar of, en zo 
ja, op welke wijze, horizontale directe werking van art. 27 
Handvest onder andere omstandigheden mogelijk zou zijn, 
bleef in het midden. Nieuwe prejudiciële vragen op dat punt 
(en andere) zijn welkom om voor de toekomst meer duide-
lijkheid te krijgen over de betekenis van het Handvest voor 
het Nederlandse burgerlijk recht.          

  83 Peers & Prechal 2014, p. 1508. 
  84 Conclusie A-G Cruz Villalón van 18 juli 2013 voor Association de Médiation 

Sociale, punt 57-79. 
  85  HvJ EU 13 mei 2014, C-131/12,  NJ 2014/385 , m.nt. Mok (Google Spain), punt 

97. 
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