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Conflict tussen de Nationale Rechter
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Veroorzaakte, en hoe dit Bewijst dat
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De pensioengerechtigde die na ontslag bleef doorwerken
Karsten Eigil Rasmussen nam eind mei 2009 ontslag bij het nabij Kopenhagen
gevestigde bouwbedrijf AJOS. Hij kwam niet in aanmerking voor de
gebruikelijke wettelijke ontslagvergoeding, omdat de wet op de aanspraak
op een ontslagvergoeding een uitzondering maakt voor wie, zoals Karsten
Rasmussen, in aanmerking kwam voor een leeftijdspensioen. Pensioen nam
Karsten echter niet; hij werkte bij een andere werkgever door. Dat hij uitsluitend
vanwege aan leeftijd gekoppelde pensioengerechtigheid zijn ontslaguitkering
misliep, was zijns inziens het maken van een ongerechtvaardigde vorm van
onderscheid op grond van leeftijd.

Leonard F.M. Besselink
Emeritus Hoogleraar Constitutioneel Recht, Universiteit van
Amsterdam
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De wet en het ongeschreven rechtsbeginsel van non-discriminatie op grond
van leeftijd
Karsten Rasmussen bracht zijn zaak voor de rechter, en won die in eerste
aanleg voor de Deense Zee- en handelsrechtbank op grond van toepassing van
de jurisprudentie van het Hof van Justitie van 201 0 waarin die had vastgesteld
dat de betreffende Deense wetgeving inderdaad ongerechtvaardigde
leeftijdsdiscriminatie in de zin van Richtlijn 2000/78 was. 1 AJOS stelde tegen
deze uitspraak beroep in bij de Deense Hoge Raad, die eerst prejudiciële
vragen stelt, omdat de uitspraak van het Hof van Justitie van 2010 geen
betrekking had op een horizontale verhouding tussen twee private partijen
waarin naar vast rechtspraak de Richtlijn niet rechtstreeks kan werken. Het
in dit geval contra legem tegenwerpen aan een particulier van een algemeen
rechtsbeginsel inhoudend een verbod van leeftijdsdiscriminatie dat een kamer
van het Hof van Justitie in het beruchte Mango1d-arrest2 had geponeerd,
deed bij de Deense Hoge Raad de vraag rijzen of de nationale rechter, nu
een dergelijk beroep op een ongeschreven algemeen rechtsbeginsel in strijd
kan komen met het beginsel van rechtszekerheid en het beginsel dat door
de wet gewekte legitieme verwachtingen niet mogen worden gefnuikt, deze
botsende beginselen tegen elkaar mag afwegen. Het Hof van Justitie (Grote
Kamer) was onverbiddelijk Zo'n ruimte heeft de nationale rechter niet. Als
richtlijnconforme uitlegging onmogelijk blijkt te zijn, omdat - zoals in dit
geval - dit zou neerkomen op contra legem uitleg, moet elke met het algemene
verbod van leeftijdsdiscriminatie strijdige bepaling van dat nationale recht
buiten toepassing worden gelaten. Aan deze verplichting kan niet worden
afgedaan door het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van bescherming
van het gewettigd vertrouwen.3
De Deense rebellie tegen het Hof van Justitie van de Unie: het constitutionele
conflict
In de einduitspraak weigerde de Deense Hoge Raad deze uitspraak van
het Hof van Justitie te volgen, nu deze in strijd werd geoordeeld met de
goedkeuringswet van het Lissabon Verdrag op basis van een ultra vires
toetsing: de uitleg van het Hof van Justitie overschreed - kort samengevat - de

1
2
3

Case C-499/08 fngeni01foreningen i Donmark, ECLI:EU:C:2010:600.
Case C-144/04 Werner Mango/d v Rüdiger Helm, ECLI:EU:C:2005:709.
Case C-441/14 Dansk Industri, acting on behalf of Ajos AIS v. Estate of Ka1:sten Eigi/ Rasmussen,
ECLI:EU:C:2016:278, dictum para. 2, en para. 35-42.
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bevoegdheden die door de wetgever in de goedkeuringswet aan de Unie waren
overgedragen, nu een dergelijke verregaande werking van ongeschreven
rechtsbeginselen geen basis heeft in het goedgekeurde Verdrag.4
Constitutionele rechtsvergelijking

Hoewel dit niet onmiddellijk evident is uit de uitspraak van de Deense Hoge
Raad, moet deze rebellie worden begrepen tegen de achtergrond van het
gegeven dat het in de Deense constitutionele verhoudingen onvoorstelbaar
is dat de rechter de wet onverbindend zou verklaren wegens strijd met een
ongeschreven algemene rechtsbeginsel. 5 Dit vloeit voort uit de terughoudende
rol van de rechter in de Noordse constitutionele traditie waartoe ook de Deense
behoort, een traditie die - zoals de Nederlandse en Britse - de grondwet
beschouwt als in overwegende mate een politieke constitutie waarbij het
democratische primaat bij de wetgevende en uitvoerende macht ligt, ook als
het gaat om toetsing van de grondwettigheid van de wet, en zelfs in landen
waarin de rechter bevoegd is tot deze toetsing - hetgeen sinds de Finse
grondwetsherziening in het jaar 2000 haar beslag kreeg, in alle vijf Noordse
landen het geval is. Hoewel er verschillen zijn tussen de 'westelijke' en de
'oostelijke' Noordse landen, 6 komt de rechter uiterst zelden tot de conclusie
dat er sprake is van strijd met de bepalingen van de grondwet en alleen als
er sprake is van een min of meer onmiskenbare strijd.
Het problematische van toetsing aan beginselen

Als we het hebben over toetsing aan ongeschreven rechtsbeginselen, bedoelen
we beginselen die een zelfstandige maatstaf voor beoordeling van wettelijke
normen is. Het gaat dan niet om beginselen die de toepassing van wettelijke
voorschriften reguleren, zoals het proportionaliteitsbeginsel, maar die als
zelfstandige toetsingsgrond fungeren. 7 Wellicht is het onderscheid vloeiend,
net als trouwens dat tussen een 'zelfstandig' algemeen rechtsbeginsel en
een ongeschreven gewoonterechtelijke norm. Maar het kan wel uitmaken,
'
6
1

Eigi/ Rasmussen,

7

H0jesteret, 6 december 2016, 15/2014 para. 35-42.
H. Krunke, 'Impact of the EU/EEA on the Nordic Constitutional Systems', in H. Krunke Thorarensen
(eds.) The Nordic Constitutions: a Comparative and Contextual Study, (Hart Oxford, 2018) p. 194.
E. Smith, 'Judicia! Review of Legislation', in H. Krunke Thorarensen (eds.) The Nordic Constitutions:
a Comparative and Contextual Study, (Hart Oxford, 2018), op. cit. supra noot 4, p. 107-132.
Vgl T. Koopmans, 'Constitutionele toetsing', Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 122'
jaargang, 1992-l, p. 61-62.
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ook voor de normenhiërarchie - een kwestie die in het Nederlandse staats
en bestuursrecht, waar de bronnenleer die toch al wat magertjes afsteekt
tegen wat buitenlandse handboeken daarover hebben te melden - nauwelijks
aandacht krijgt.
Los van de vraag wat de precieze inhoud en betekenis van algemene
rechtsbeginselen is, doet zich in ook het probleem voor van de samenloop en
botsing van rechtsbeginselen. 8 Dat was precies wat er in AJOS aan de hand
was: volgens de Deense Hoge Raad botste in dat geval het gelijkheidsbeginsel
(in de vorm van het algemene rechtsbeginsel dat leeftijdsdiscriminatie
verbiedt), met het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel dat legitiem
gewekte verwachtingen moeten worden gestand gedaan (beginselen die
samenhingen met de Deense wetgeving). Het Hof van Justitie stond een
rechterlijke afweging van deze beginselen echter niet toe. De overwegingen
van het Hof laten zich zo verstaan dat het rechtsbeginsel inhoudend een
'algemeen verbod van leeftijdsdiscriminatie' een zelfstandige norm vormt,
terwijl het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel geen soortgelijke
zelfstandige beginselen zijn maar uitsluitend betrekking hebben op de
toepassing van de (Deense) wettelijke regeling.
Het belang en het bestaan van algemene rechtsbeginselen als zelfstandige
toetsingsmaatstaf in het EU-recht is gelegen in het historische feit dat vóór de
inwerkingtreding van het Grondrechtenhandvest grondrechten waaraan het
Hof toetste, alleen als algemene Unierechtelijke rechtsbeginselen bestonden
(vlg. art. 6(3) VEU en zijn voorlopers sinds het Verdrag van Maastricht). De
inhoud van deze groep algemene beginselen geeft hun een fundamentele
status die minder evident is bij andere algemene beginselen.
De lessen voor Nederland

Het is de Nederlandse rechter van oudsher niet toegestaan de wet te toetsen
aan algemene rechtsbeginselen: 'de wetten zijn onschendbaar' heet het
sinds 1848, en in dit specifieke opzicht is er niets veranderd, weten we uit
het Harmonisatiewet-arrest van 1987. Toetsen van de wet aan ongeschreven
internationaal recht en internationale rechtsbeginselen is evenmin toegestaan,
weten we sinds het tweede Nyugat-arrest van 1959; zelfs niet, zo blijkt uit
•

Vgl. L. Prakke, 'Bedenkingen tegen het toetsingsrecht', in Handelingen, supra noot 7, p. 32.
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het Decembermoorden-arrest van 2001, als het gaat om de strafbaarheid
van misdrijven tegen de menselijkheid en het folterverbod, die algemeen
beschouwd worden onderdeel te vormen van het internationale ius cogens.
In 1992 stemde een 'overgrote meerderheid' van de ter vergadering aanwezige
leden van de Nederlandse Juristen-Vereniging tegen de handhaving van of het
verbod van rechterlijke grondwettigheidstoetsing van de wet. Tegelijkertijd
vond eenzelfde 'overgrote meerderheid' dat rechterlijke toetsing van de wet
aan algemene rechtsbeginselen verboden moest blijven, 9 zoals ook het geval
was met het latere voorstel-Halsema.
De grote meerderheid van de Staatscommissie Grondwet stelde in 2010
voor rechterlijke toetsing aan ongeschreven internationaal recht mogelijk te
maken, waarbij de helft van de leden van de Staatscommissie toetsing deze
toetsing wilde beperken tot toetsing aan ongeschreven internationaal ius
cogens. Nodeloos op te merken dat dit voorstel - zoals de meeste andere van
deze Staatscommissie - geruisloos in een lade is verdwenen om er sindsdien
niet meer uit tevoorschijn te komen.
Zoveel is daarmee zeker, dat het Unierecht dwingt tot afwijken van de
zeer vaste grondwettelijke regel die rechterlijke toetsing van de wet aan
ongeschreven rechtsbeginselen verbiedt. Dit was al vóór het Harmonisatiewet
arrest voorzien door Sacha Prechal en Ton Heukels in hun FIDE-rapport van
1986. 10 De rechtspraak van het Hof van Justitie in Dansk Industri maakt deze
conclusie onbetwistbaar. Nu de Nederlandse regering, wetgever en Raad
van State nog.11

'
10

11

Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 122' jaargang, 1992-11, p. 93.
T. Heukels and S. Prechal, Genera/ Lego/ Principles in Dutch Low and Community Low: Comparison
and Interaction (FIDE Douzième Congrès Paris, 1986), pp. 239-301; Nederlandse versie in SEW
(1986), pp. 287-331. Ná het Harmonisatiewet-arrest idem A. W.M. Bijloos en Van den Oosterkamp,
'De verhouding van de algemene beginselen van het gemeenschapsrecht tot de Algemene wet
bestuursrecht' SEW(l990), p. 865.
Vgl. A.W. Heringa, 'Het Verdrag van Maastricht wijkt af van de Grondwet' NJB (1992). p. 749 e.v"
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