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EU-autoriteiten hebben vergaande bevoegdheden om Unierechtelijke belangen direct te handhaven. Omdat lidstaten de
handhavingssoevereiniteit niet uit handen willen geven, opereren deze autoriteiten niet op basis van een uniform EU-wetboek, maar
moeten zij samenwerken met nationale autoriteiten. Dit leidt tot verwevenheid en onderlinge afhankelijkheid van Unie- en nationale
autoriteiten. Handhaving raakt daardoor zo vervlochten dat het onmogelijk is verantwoordelijkheden voor schendingen van
fundamentele rechten toe te schrijven en er nieuwe problemen de kop op steken die de individuele staat overstijgen.

1. Inleiding

Op 10 oktober jl. presenteerde het kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.1

Achter in het regeerakkoord vinden we de kabinetsvisie over Europa.2 De spanning tussen enerzijds verdere Europese integratie en daarmee
gepaard gaande mogelijkheden voor effectieve samenwerking en anderzijds het behoud van soevereiniteit staat hierbij centraal. Zo stelt het
regeerakkoord dat er belangrijke thema’s zijn ‘waar een actieve rol van de EU gewenst is omdat Nederland alleen doelstellingen niet kan
bereiken’.3 Anderzijds, aldus het akkoord, wordt de verantwoordelijkheid van de lidstaten ‘onnodig’ ingeperkt op bepaalde terreinen waar de
EU ook regels stelt, zoals volkshuisvesting.4

Een voorbeeld van een terrein waar de spanning tussen Europese integratie aan de ene kant en soevereiniteitsbehoud aan de andere kant is
waar te nemen, is de handhavingssamenwerking. Dit blijkt overduidelijk ook uit het regeerakkoord. Door het grensoverschrijdende karakter
van, onder andere, financiële criminaliteit is samenwerking met andere lidstaten en Europese autoriteiten onontbeerlijk. Het Europees
Openbaar Ministerie (EOM) zal deze samenwerking vergemakkelijken.5

Toetreding van Nederland – die als gevolg van een uitruil door de VVD en D66 nu vrijwel zeker is6 – vindt echter alleen plaats onder
voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan het opportuniteitsbeginsel.7 Rutte III hinkt hierdoor op twee gedachten. Enerzijds vereist een
effectieve aanpak van grensoverschrijdende financiële criminaliteit hechte samenwerking in Europees verband. Anderzijds mag dergelijke
samenwerking niet tornen aan de autonomie van het Nederlandse strafrecht en de actoren die daarin werkzaam zijn. Niet alleen Nederland is
beducht voor verdere afbrokkeling van de soevereiniteit en autonomie van het rechtsbestel. Malta neemt niet deel omdat de dwergstaat
bezorgd is dat door het EOM vergaande inbreuken op het nationale rechtssysteem zullen plaatsvinden.8 Het Verenigd Koninkrijk (nu nog
lid) en Ierland doen op basis van soevereiniteitsoverwegingen ook niet mee.9 Niet alleen het EOM wordt aarzelend en met de nodige
soevereiniteitsscepsis aanschouwd. Lidstaten kijken ook andere EU-handhavingsautoriteiten, zoals het Europees Bureau voor
fraudebestrijding (hierna: OLAF),10 met scheve ogen aan.11 De nadruk die lidstaten leggen op soevereiniteitsbehoud schaadt niet alleen de
effectieve handhaving van Europese regels en crime control. Aangezien EU-handhavingsautoriteiten beschikken over vergaande
opsporings- en sanctioneringsbevoegdheden en/of zaken kunnen verwijzen naar nationale autoriteiten die punitieve bestuurlijke boetes
opleggen dan wel strafrechtelijk vervolgen, komt ook de rechtspositie van burgers en de bescherming van hun fundamentele rechten in het
gedrang.12 Het onderwerp dat in mijn proefschrift centraal staat, is het laatste.13 Om het onderwerp van mijn proefschrift beter te duiden,
behandel ik eerst de verschuiving van indirecte handhaving van Unierecht door lidstaten naar directe handhaving door EU-
handhavingsautoriteiten en beschrijf ik enkele gemeenschappelijke karaktertrekken van deze autoriteiten. Hierbij gebruik ik OLAF, een van
de handhavingsautoriteiten die in mijn proefschrift centraal staat, als casestudy (paragraaf 2). Vervolgens beschrijf ik hoe bescherming van
fundamentele rechten in het gedrang komt door nieuwe vormen van directe handhaving (paragraaf 3). Gezien de huidige stand van het
onderzoek – op moment van schrijven beëindig ik het eerste van vier jaren – ligt de nadruk vooralsnog op de verschuiving van indirecte
naar directe handhaving van Unierecht.

2. Van indirecte naar directe handhaving van Unierecht

2.1 Indirecte handhaving

Handhaving van Unierecht is historisch gezien indirect van aard:14

de Uniewetgever stelt regels op, de lidstaten handhaven deze regels. De lidstaat komt daarbij een grote mate van handhavingsautonomie
toe. Als uitgangspunt geldt dat de lidstaat vrij is te kiezen voor een bestuursrechtelijk, strafrechtelijk, dan wel een civielrechtelijk
handhavingssysteem.15 Elke lidstaat wijst zelf autoriteiten aan bekleedt deze met bevoegdheden, en voorziet in procedures die deze
autoriteiten moeten volgen om aan haar Unierechtelijke verplichtingen te voldoen.16 De rol die de EU, met name de Europese Commissie,
speelt in het handhavingsproces is die van tweedelijnstoezichthouder. Als een lidstaat niet aan haar verplichtingen voldoet, kan de
Commissie op grond van artikel 258 Werkingsverdrag een inbreukprocedure starten bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna:
het Europees Hof) tegen de betreffende lidstaat.17

Indirecte handhaving laat discrepanties en inconsistenties tussen handhavingsregimes intact. Om het nuttig effect (effet utile) van het EU-
recht te waarborgen, hebben zowel het Europees Hof als de Uniewetgever ingegrepen en de handhavingsautonomie van de lidstaten
beteugeld.18

Het Europees Hof besliste – op basis van het beginsel van loyale samenwerking – dat handhaving door lidstaten aan een aantal



kwaliteitseisen, zoals effectiviteit, gelijkwaardigheid, proportionaliteit en preventieve werking, moet voldoen.19 De Unie oefent ook steeds
meer invloed uit op de vraag welke stelsel het nationale recht dient in te zetten voor het handhaven van bepaalde Unierechtelijke normen.
Op specifieke beleidsgebieden heeft de Uniewetgever de handhavingsautonomie verder beperkt dan wel ingekleurd. Zo schrijft het
Douanewetboek van de Unie bijvoorbeeld voor dat bevoegde douaneautoriteiten tot monsterneming moeten kunnen overgaan bij
goederencontrole.20

Ondanks veelvuldig ingrijpen vanuit Europees niveau zijn het nog altijd nationale autoriteiten die Unierecht handhaven. Daarbij nemen deze
autoriteiten nationale jurisdictieregels in acht.21

Vreemde mogendheden of entiteiten zijn niet gerechtigd, althans niet zonder toestemming, handhavingsjurisdictie uit te oefenen op het
grondgebied van een andere soevereine staat.22 Dit betekent dat, bij gebrek aan harmoniserende maatregelen en
samenwerkingsverplichtingen, handhaving van Unierecht in handen is van 28 juridische eilanden.23 De nagalm van de Westfaalse natiestaat
waarin een centrale autoriteit heerst over zijn onderdanen en geen inmenging duldt – en zich evenzo onthoudt van dergelijke inmenging in
de zaken van andere soevereine subjecten – is daardoor nog steeds hoorbaar.24

2.2 Directe handhaving

Het hiervoor beschreven indirecte handhavingsmodel is ongeschikt voor het voorkomen en bestrijden van transnationale Unierechtelijke
schendingen (dat wil zeggen, schendingen – met inbegrip van transnationale strafbare feiten – die de nationale grenzen op enigerlei wijze
overstijgen of overschrijden).25

Nationale handhavingsinstanties zijn niet geëquipeerd om doeltreffend op te treden tegen schendingen van het Unierecht buiten de grenzen
van het eigen gezagsgebied.26 Hoewel dit niet slechts een probleem is waarmee de EU worstelt, vergt de afwezigheid van binnengrenzen en
het ontbreken van controles tussen de lidstaten nauwere samenwerking en coördinatie op het gebied van handhaving.27

Een van de wijzen waarop de EU poogt transnationale schendingen tegen te gaan, is middels EU-handhavingsautoriteiten.28

EU-handhavingsautoriteiten zijn actoren, door het Unierecht in het leven geroepen, waaraan directe handhavingsbevoegdheden zijn
toegekend. Dit betekent dat deze autoriteiten direct toezicht houden, onderzoeken verrichten en/of sancties opleggen voor schendingen van
het Unierecht begaan door natuurlijke en rechtspersonen.29 Het Directoraat-Generaal Concurrentie, verantwoordelijk voor de handhaving
van het Europese mededingingsrecht, geldt al sinds de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap als uitzondering op het
indirecte handhavingsmodel dat de Unie kenmerkt.30 In de afgelopen twintig jaren is het aantal EU-handhavingsautoriteiten exponentieel
toegenomen. Momenteel zijn negen van dergelijke autoriteiten actief.31 Hoewel de vorm en manier waarop zij de aan hen toegekende
handhavingstaken uitoefenen verschillen, kennen zij een aantal overkoepelende overeenkomsten.

EU-handhavingsautoriteiten zijn werkzaam in een functioneel Europees territorium. Zij zijn, anders dan nationale autoriteiten, niet gebonden
aan het territorium van de staat onder wiens recht zij zijn opgericht. Het Europees territorium is functioneel omdat het zich beperkt tot een
bepaald beleidsterrein zoals de bescherming van de financiële belangen van de Unie of financieel toezicht.32

De oprichting van EU-handhavingsautoriteiten heeft daardoor, zij het in beperkte zin, Unierechtelijke handhaving ‘gedeterritorialiseerd’.33

Een tweede kenmerk is dat EU-handhavingsautoriteiten niet autonoom optreden.34 EU-handhavingsautoriteiten vervangen nationale
instanties niet. Integendeel, nauwe samenwerking tussen EU en nationaal niveau is vereist in verschillende fases van het
handhavingsproces.35 Dit zien we terug in de wetgevingskaders van de EU-handhavingsautoriteiten. Tot op heden bestaat er geen
gemeenschappelijk Europees wetboek waarop EU-handhavingsacties gestoeld kunnen worden. Voor bevoegdheden, verdedigingsrechten
en rechterlijke controle verwijzen de betreffende wetgevingskaders vaak naar nationaal recht (zie nader paragraaf 2.3). Gemeenschappelijke
Uniedoelen, zoals het bestrijden van fraude met EU-gelden, kunnen hierdoor slechts door samenwerking worden bereikt. Nationale
autoriteiten moeten bij de vervulling van de aan hen toegekende taken, naast de nationale dimensie, dus ook de Europese dimensie in acht
nemen. De vereiste samenwerking zorgt dat EU-handhavingsautoriteiten en nationale autoriteiten verweven raken en, in zekere zin ook,
onderling afhankelijk van elkaar zijn.36

2.3 Casestudy: directe handhaving door OLAF

OLAF’s doel is het bestrijden van fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Europese Unie
schaden.37

Om vast te stellen of onwettige activiteiten met EU-gelden zich hebben voorgedaan, vergaart OLAF bewijs door middel van administratieve
onderzoeken in één of meerdere lidstaten.38 In het kader van zijn onderzoekstaak heeft OLAF een aantal onderzoeksbevoegdheden tot zijn
beschikking, zoals het uitvoeren van controles en verificaties ter plaatse.39 Daarbij hebben OLAF-inspecteurs, onder dezelfde voorwaarden
als de nationale administratieve controleurs en met inachtneming van de nationale wetgeving, toegang tot documenten en gegevens in het
bezit van marktdeelnemers.40 Om toegang tot gegevens te vergemakkelijken dienen marktdeelnemers OLAF-inspecteurs toegang te
verschaffen tot lokalen, terreinen, vervoermiddelen en andere plaatsten voor professioneel gebruik.41 Als een marktdeelnemer niet vrijwillig
toegang verschaft, zijn OLAF-inspecteurs afhankelijk van de sterke arm van nationale autoriteiten die, op basis van nationaal recht, bijstand
dienen te verlenen. Indien het nationale recht voorschrijft dat voor die bijstand de toestemming van een rechterlijke instantie vereist is,
wordt die toestemming gevraagd.42 OLAF moet bij het verrichten van controles procedurele waarborgen van de betrokken lidstaat in acht
nemen.43 Daarnaast voorziet de verordening op grond waarvan OLAF zijn onderzoeken verricht in een aantal Europese procedurele
waarborgen voor betrokken personen, zoals het nemo tenetur-beginsel en het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.44

Andere belangrijke waarborgen, zoals de bescherming van het geheimhoudingsprivilege van de advocaat, zijn niet op EU-niveau geregeld:
of dergelijke bescherming geboden wordt hangt dus af van de lidstaat waarin OLAF onderzoek verricht. Na afloop van een onderzoek stelt
OLAF een verslag op vergezeld van aanbevelingen. Deze, niet-bindende, aanbevelingen kunnen vermelden of de bevoegde autoriteit in de
lidstaten bestuursrechtelijke of strafrechtelijke actie dient te ondernemen.45 OLAF’s verslagen zijn toelaatbaar als bewijsmiddel in (punitieve)



bestuursrechtelijke of strafrechtelijke procedures in de lidstaten op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als de door de nationale
administratieve controleurs opgestelde administratieve verslagen en hebben dezelfde bewijskracht.46

OLAF is een goed voorbeeld van een autoriteit belast met de directe handhaving van Unierecht. De onderzoeken van OLAF pogen een
krachtig antwoord te bieden op, met name, transnationale onwettigheden met EU-gelden. Waar nationale autoriteiten gebonden zijn aan hun
landsgrenzen, heeft de oprichting van OLAF de handhaving van de regels met betrekking tot de bescherming van de financiële belangen in
zekere zin ‘gedeterritorialiseerd’. OLAF is niet gebonden aan het territorium van een enkele lidstaat, maar heeft de mogelijkheid onderzoek te
verrichten in een of meerdere lidstaten. Dat betekent echter niet dat OLAF autonoom handhaaft. OLAF’s wetgevingskader laat zien dat het
in velerlei opzicht afhankelijk is van nationale autoriteiten en nationaal recht. Zo worden OLAF’s onderzoeksbevoegdheden en de
afdwingbaarheid daarvan, de procedurele waarborgen voor betrokkenen tijdens onderzoeken, en de mogelijkheden voor rechterlijke controle
grotendeels ingekleurd door nationaal recht. Het recht dat OLAF toepast in zijn onderzoeken is om die reden een mix van zowel Europees als
nationaal recht. Ook in de fase volgend op het onderzoek is OLAF afhankelijk van nationale autoriteiten. OLAF verricht slechts
administratieve onderzoeken en heeft niet de mogelijkheid tot vervolging over te gaan of sancties op te leggen. Het is aan de nationale
(rechterlijke) autoriteiten om, op basis van een OLAF-verslag en -aanbevelingen, (punitieve) bestuursrechtelijke dan wel strafrechtelijke
actie te ondernemen. De bewijskracht van OLAF-verslagen wordt ook bepaald door nationaal recht.47

Dat OLAF voor de uitvoering van haar taken zo afhankelijk is van nationale autoriteiten en nationaal recht is grotendeels te verklaren vanuit
soevereiniteitsoverwegingen. Historisch gezien is handhaving een taak die is toebedeeld aan de staat. Gezien het feit dat handhaving, met
name strafrechtelijke handhaving, nauw verbonden is met nationale waarden, cultuur en identiteit, bestaat er bij de lidstaten argwaan ten
opzichte van (steeds verdere) Europeanisering van handhavingstaken.48

Deze argwaan zien we terug in de vele verwijzingen naar nationaal recht in het wetgevingskader van OLAF. Doordat OLAF zich moet
voegen naar het recht van de lidstaat waarin het onderzoek verricht, zorgen verwijzingen naar nationaal recht dat lidstaten een bepaalde
mate van controle kunnen houden over OLAF. Ook berechting als gevolg van OLAF-onderzoeken is een bevoegdheid die staten niet uit
handen hebben willen geven.49 De waarde van OLAF-verslagen en -aanbevelingen wordt dientengevolge grotendeels bepaald door de
lidstaat die tot berechting overgaat.

Het gebrek aan een gemeenschappelijk Europees juridisch raamwerk als gevolg van soevereiniteitsscepsis speelt de handhaving niet alleen
parten bij OLAF, maar ook bij andere EU-handhavingsautoriteiten.50

Dit belemmert niet alleen de mogelijkheden voor effectieve handhaving van Unierecht en crime control, maar ook, zoals ik in de volgende
paragraaf beschrijf, de bescherming van fundamentele rechten van betrokken personen.

3. Directe handhaving door EU-handhavingsautoriteiten en bescherming van fundamentele
rechten

Bescherming van fundamentele rechten is, net als handhaving, vanouds een taak die is toebedeeld aan de natiestaat.51

Dit komt het duidelijkst tot uiting in artikel 1 EVRM. Dat artikel bepaalt dat de verdragsluitende partijen eenieder die ressorteert onder haar
rechtsmacht de rechten en vrijheden die zijn vastgesteld in het EVRM zal verzekeren. Het is de staat die er zorg voor draagt dat de rechten
die zijn neergelegd in het Verdrag adequaat worden beschermd.52 Fundamentele rechten vinden toepassing binnen de grenzen van
afzonderlijke en gescheiden jurisdicties.53 Schendingen van deze rechten worden toegerekend aan – en vallen onder de verantwoordelijkheid
van – individuele staten.54 Het EVRM aanvaardt om die reden dan ook geen gezamenlijke of gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor
dergelijke schendingen.55

Het traditionele staat-centrische model van ‘fundamentele rechten’-bescherming kan niet, althans dat betoog ik in mijn proefschrift,
voldoende bescherming bieden aan de belangen die aan deze rechten ten grondslag liggen in het systeem van directe handhaving door EU-
autoriteiten. Handhaving van bepaalde Unierechtelijke beleidsterreinen is nu een taak van EU-handhavingsautoriteiten die nauw
samenwerken met nationale autoriteiten, vaak in meerdere lidstaten. Deze delen verantwoordelijkheden en taken en zijn voor het succesvol
beschermen van Unierechtelijke belangen onderling afhankelijk van elkaar. Handhaving raakt daardoor zo vervlochten dat het niet alleen
onmogelijk is verantwoordelijkheden aan individuele staten en/of de EU toe te schrijven, maar er ook nieuwe problemen de kop op steken
die de individuele staat overstijgen.

Een voorbeeld van het laatste. OLAF heeft, op basis van een anonieme tip, een vermoeden dat een organisatie – actief in twee lidstaten –
fraudeert met EU-subsidies verkregen uit structuurfondsen. OLAF wil ter plekke in een bedrijfsruimte in een van de lidstaten een controle
uitvoeren en toegang verkrijgen tot gegevens om zo in kaart te brengen of fraude daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. In een van de
lidstaten (lidstaat A) is rechterlijke toestemming vooraf vereist; in de andere (lidstaat B) niet, maar bekijkt een rechter een dergelijke controle
ex post. Beide systemen zijn in overeenstemming met de eisen die het EVRM stelt. OLAF dient – indien het nationale recht dat voorschrijft –
rechterlijke toestemming te verkrijgen voordat het kan overgaan tot het controleren van een van de bedrijfsruimtes. OLAF kiest ervoor een
controle uit te voeren in lidstaat B. Op basis van deze gegevens stelt OLAF een verslag op met aanbevelingen die strekken tot het instellen
van een strafrechtelijke procedure. OLAF stuurt het verslag naar lidstaat A waar, na verder onderzoek, een aantal personen die werkzaam
zijn voor de organisatie wordt gedagvaard. De advocaat oppert dat een schending van het recht op privacy heeft plaatsgevonden bij de
controle in lidstaat B. De rechter van lidstaat A krabt zich eens achter de oren. Normaliter, in zijn jurisdictie, vindt rechterlijke controle plaats
voorafgaand aan een dergelijke controle. Moet hij hier wel naar kijken? Bovendien, kan hij wel oordelen over wat er in lidstaat B is gebeurd?
Vindt er eigenlijk wel een schending plaats? Zo ja, is er iemand verantwoordelijk voor een dergelijke schending? Zo ja, wie dan? Is het de
lidstaat waar de controle is uitgevoerd (lidstaat B)? Of is het de lidstaat waar de strafrechtelijke procedure is ingeleid (lidstaat A)? Of is er, op
basis van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, een verantwoordelijkheid voor de EU daar het om het beschermen van
een Unierechtelijk belang gaat? Dit is slechts een illustratie van de problemen voor de bescherming van fundamentele rechten die zich
voordoen in de nieuwe geëuropeaniseerde handhavingscontext die dit proefschrift poogt te analyseren.



4. Besluit

Directe handhaving door EU-handhavingsautoriteiten is van grote betekenis voor de effectieve bescherming van Unierechtelijke belangen,
zoals de stabiliteit van Europese financiële markten, de bescherming van een gelijk speelveld en eerlijke mededinging, en de financiële
belangen van de Unie. De aanpak en bestrijding van transnationale schendingen van Unierecht is mogelijk doordat EU-
handhavingsautoriteiten niet gebonden zijn aan het territorium van een lidstaat. De juridische raamwerken die de basis vormen voor EU-
handhavingsacties zijn echter verre van uniform en wijzen voor belangrijke aangelegenheden, zoals bevoegdheden, procedurele waarborgen
en rechterlijke controle, terug naar nationaal recht. Dat is hoofdzakelijk te wijten aan de wens van lidstaten handhavingssoevereiniteit stevig
in handen te houden. Een dergelijke gesloten houding van de lidstaten staat niet alleen in de weg aan een daadwerkelijke effectieve
bescherming van Unierechtelijke belangen, maar zorgt er ook voor dat de rechtspositie van burgers en de bescherming van hun
fundamentele rechten in het gedrang komt. Het is de problematiek ten gevolge van dit laatste dat in mijn proefschrift centraal staat.

Mr. K.H.P. Bovend’Eerdt

is promovendus aan de Universiteit Utrecht en verricht onderzoek naar de bescherming van fundamentele rechten bij directe handhaving
door EU-handhavingsautoriteiten.
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