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EU Gerecht van Eerste Aanleg 4 oktober 2006, zaaknr. T-193/04 (Curia) 
 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl& Submit=Zoeken&numaff=T-193/04  
 
Artt. Verordening (EG) nr. 1073/199,  artt. 10, 230, vierde alinea, 235 en 288, tweede alinea, en 
195 EG en art. 41 Handvest van de grondrechten 
 
Trefw.: Olaf, beginsel van loyale samenwerking, verplichting tot aandachtig onderzoek, 
verantwoordelijkheid nationale autoriteiten, huiszoekingsbevel, lekken informatie, schending 
beroepsgeheim, omkoping, bescherming van het privéleven en de woning, aantasting reputatie en 
beroepseer, persvrijheid, het beginsel van het vermoeden van onschuld, het recht op een eerlijk 
proces, beginsel van daadwerkelijke gerechtelijke bescherming, niet-contractuele 
aansprakelijkheid van de Gemeenschap, causaliteit, Europese ombudsman, handeling van 
wanbestuur, beginsel van behoorlijk bestuur  
 
 
Samenvatting 
Deze procedure betreft vorderingen van een Duitse journalist van het weekblad Stern naar 
aanleiding van een gerechtelijke huiszoeking in zijn woning en kantoor in Brussel door de 
Belgische autoriteiten. Aanleiding was de publicatie van een tweetal artikelen over 
onregelmatigheiden binnen de Europese instellingen (Eurostat-affaire) op basis van gelekte 
vertrouwelijke stukken (memorandum Van Buitenen c.a.). Op basis hiervan heeft Olaf een intern 
onderzoek ingesteld. Daarin rees het vermoeden dat Tillack voor deze informatie betaald zou 
hebben en zich derhalve aan omkoping van een overheidsfunctionaris zou hebben schuldig 
gemaakt. Vervolgens heeft Olaf op basis van art. 10, lid 2, verordening nr. 1073/1999 informatie 
over de verdenking van schending van het beroepsgeheim en omkoping verstrekt aan de 
gerechtelijke instanties van België (Brussel) en Duitsland (Hamburg). Deze instanties hebben 
onderzoek naar deze verdenking ingeleid. In dat verband heeft de Belgische politie de woning en 
het kantoor van Tillack doorzocht en een groot aantal documenten in beslag genomen. Een en 
ander is breed door Tillack aangevochten, resulterend in – inmiddels verloren - procedures bij de 
Belgische rechter en een aansluitend ingesteld – nog lopend - beroep bij het EHRM, een klacht 
bij de Europese ombudsman en deze procedure bij het GvEA.  In het geding bij het Gerecht 
vordert hij: (a) nietigverklaring van het besluit van Olaf om de “klacht” (informatie met 
betrekking tot de gerezen verdenking) aan de Duitse en Belgische rechterlijke instanties voor te 
leggen en (b) veroordeling van de Commissie tot schadevergoeding. Terzake van het beroep op 
nietigverklaring van de mededeling van Olaf overweegt het Gerecht, dat volgens vaste 
rechtspraak als voor beroep tot nietigverklaring vatbare handelingen of besluiten in de zin van 
art. 230 EG zijn te beschouwen, maatregelen die bindende rechtsgevolgen in het leven roepen, 
welke de belangen van de verzoeker kunnen aantasten doordat zij diens rechtspositie 
aanmerkelijk wijzigen. Uit verordening nr. 1073/1999 blijkt dat de conclusies van Olaf niet 
automatisch tot de inleiding van gerechtelijke of disciplinaire procedures kunnen leiden. De 
nationale autoriteiten zijn derhalve de enigen die besluiten omtrent de rechtspositie van 
individuele burgers kunnen nemen, met inbegrip van de vraag of een gerechtelijke procedure 
moet worden ingeleid. Het beginsel van loyale samenwerking in art. 10 EG maakt dit niet anders. 
Het argument dat er geen daadwerkelijke gerechtelijke bescherming tegen handelingen van Olaf 
openstaat, faalt. Dat blijkt reeds uit het ingestelde beroep bij de Belgische rechterlijke instanties 
en thans bij het EHRM. Bovendien had verzoeker aan de nationale gerechten kunnen vragen om 
met betrekking tot de rechtmatigheid van de mededeling van Olaf aan het Hof een prejudiciële 
vraag voor te leggen. De vordering tot nietigverklaring van de mededeling van Olaf wordt 
derhalve niet-ontvankelijk verklaard. Wat de schadevordering betreft oordeelt het Gerecht als 
volgt. Het beroep tot schadevergoeding is een zelfstandige rechtsweg, die binnen het stelsel van 
beroepsmogelijkheden een bijzondere functie heeft, want de schade betreft die voortvloeit uit een 
onrechtmatige handeling of handelwijze die aan een communautaire instelling of een 
communautair orgaan is toe te schrijven. Aldus kunnen justitiabelen die in verband met de 
voorwaarden van ontvankelijkheid van art. 230, vierde alinea, EG bepaalde communautaire 
handelingen of maatregelen niet rechtstreeks kunnen aanvechten, toch in rechte opkomen tegen 
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een handeling die niet beschikkend is en op die grond niet vatbaar is voor beroep tot 
nietigverklaring, door beroep in te stellen wegens niet-contractuele aansprakelijkheid krachtens de 
artt. 235 en 288, tweede alinea, EG.Volgens vaste rechtspraak kan slechts sprake zijn van niet-
contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap indien – cumulatief – is voldaan aan de 
volgende voorwaarden: (a) de onrechtmatigheid van de gedraging (vereiste van een voldoende 
gekwalificeerde schending), (b) werkelijke schade en (c) causaliteit tussen gedrag en schade. Het 
Gerecht merkt op, dat de bescherming van het privéleven en de woning, de persvrijheid, het 
beginsel van het vermoeden van onschuld en het recht op een eerlijk proces, welke fundamentele 
rechten vormen, particuliere rechten verlenen waarvan de gemeenschapsrechter de eerbiediging 
waarborgt. Wat de “klacht” van Olaf betreft oordeelt het Gerecht dat het handelen van de 
nationale instanties aan de door verzoeker gestelde schade ten grondslag ligt. Bovendien is de 
beweerde schade aan reputatie en beroepseer niet voldoende geconcretiseerd. Hierdoor ontbreekt 
het vereiste causale verband tussen de gestelde schade en de gedraging van Olaf, zodat de 
schadevordering wordt verworpen. De schadevordering met betrekking tot de door Olaf 
uitgegeven perscommuniqués, gebaseerd op de ontwerpaanbeveling van de Europese 
ombudsman en het beginsel van behoorlijk bestuur, is evenmin succesvol. Het beginsel van 
behoorlijk bestuur kent als zodanig geen rechten toe aan particulieren tenzij het de uitdrukking 
vormt van specifieke rechten in de zin van art. 41 Handvest van de grondrechten, hetgeen in casu 
niet het geval is. Zo betekent de kwalificatie “handeling van wanbestuur” door de Europese 
ombudsman als zodanig niet, dat de gedragingen van Olaf een voldoende gekwalificeerde 
schending van een rechtsregel vormen in de zin van de rechtspraak. Gezien de autonomie van 
Olaf op grond van verordening nr. 1073/1999 en het belang van actieve openbaarheid moet in 
aanmerking worden genomen dat Olaf over een beoordelingsmarge beschikt met betrekking tot 
de opportuniteit en de inhoud van perscommuniqués over zijn onderzoeksactiviteiten. Zelfs 
wanneer de personen die van de zaak op de hoogte waren een verband konden leggen met 
verzoeker, vorm het naar buiten gebrachte bericht geen kennelijke en ernstige miskenning door 
Olaf van de grenzen van zijn beoordelingsvrijheid. Anders dan Olaf, heeft Stern zelf de naam van 
Tillack als bedoelde journalist onthuld. Om die reden kan de gestelde schade in de vorm van 
aantasting van diens reputatie en beroepseer, niet aan Olaf worden toegerekend. Ook overigens 
heeft Olaf zich niet schuldig gemaakt aan enige voldoende gekwalificeerde schending van het 
gemeenschapsrecht, zodat ook deze schadevordering door het Gerecht wordt verworpen. 
 
Noot 
1. Deze uitspraak behoort tot de juridische erfenis van de Eurostat-affaire. In dit geval gaat het 
over een door Olaf uitgelokte huiszoeking door de Belgische gerechtelijke autoriteiten bij een 
journalist van “Stern”, die deze affaire op basis van gelekte stukken (memorandum-Van Buitenen 
en twee interne nota’s) in dit Duitse weekblad in een tweetal spraakmakende publicaties naar 
buiten heeft gebracht. Zie eerder: GvEA 6 juli 2006, JB 2006, 266 m.nt. dzz (Yves Franchet en 
Daniel Byk/Commissie) en mijn noot bij dit arrest over de positie, taken en bevoegdheden van 
Olaf binnen het apparaat van de Commissie en de samenwerking van deze dienst met de 
handhavingsinstanties van de lidstaten. Aan deze doorzoeking van woning en kantoor van 
Tillack, een kritische onderzoeksjournalist, door de Belgische federale politie op bevel van de 
onderzoeksrechter te Brussel, waarbij zeer veel materiaal (dossiers, computer en andere stukken)  
in beslag genomen is, lag een intern onderzoek van Olaf ten grondslag (mededeling van 
informatie ex art. 10, lid 2, verordening nr. 1073/1999). Mededeling en een - geanonimiseerd – 
persbericht van Olaf gingen uit van de verdenking, dat de journalist in kwestie door omkoping 
(betalen van steekpenningen) in het bezit van deze vertrouwelijke stukken was gekomen, derhalve 
schending van het beroepsgeheim (art. 8 Verordening (EG) nr. 1073/1999 jo. art. 287 EG) van 
Olaf-ambtenaren zou hebben uitgelokt. Het vermoeden wordt echter breed gedeeld, dat de 
huiszoeking primair ten doel had om “het ambtelijk lek” binnen Olaf te kunnen identificeren en 
de geheimschender (tucht- en strafrechtelijk) aan te kunnen pakken, teneinde nieuwe anonieme 
“klokkenluiders” over onregelmatigheden bij de gemeenschap te ontmoedigen contacten met de 
pers te zoeken. De uitkomsten van het onderzoek van de Europese ombudsman in de zaak-
Tillack betreffen laakbaar handelen van Olaf. De Europese ombudsman heeft vastgesteld, dat 
Olaf bij zijn verzoek aan de Belgische en Duitse autoriteiten over geen enkel bewijs van 
omkoping beschikte. Ook zou Olaf de Europese ombudsman onjuist geïnformeerd hebben. 
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Vandaar het eindoordeel “maladministration”, d.w.z. onbehoorlijk bestuur (klacht nr. 
2485/2004/GG,  Ontwerp-aanbeveling van 2 februari 2005, Bijzonder rapport van de Europese 
ombudsman aan het Europees Parlement van 12 mei 2005 en Besluit van de Europese 
Ombudsman van 24 mei 2005). Van de (grondige) behandeling van het rapport in het EP is (nog) 
geen afsluitend verslag beschikbaar. Zie de notulen van de vergadering van het EP van 14 juli 
2005. De Duitse justitie heeft geen gevolg gegeven aan het verzoek van Olaf en derhalve geen 
huiszoeking gedaan bij de redactie van het weekblad Stern. Het onderzoek door de Belgische 
gerechtelijke autoriteiten wegens schending van het beroepsgeheim (zie art. 8 verordening nr. 
1073/1999) heeft niet in strafvervolging geresulteerd.  
 
2. In deze zaak is in kort geding ex art. 243 EG reeds eerder uitspraak gedaan. Zie de beschikking 
van de President van het Gerecht van 15 oktober 2004, zaaknr. T-193/04 R (Tillack/Commissie). 
In deze procedure vorderde Tillack opschorting van verdere maatregelen en handelingen met 
betrekking tot de mededeling van Olaf en een verbod om Olaf ontvangst, inzake, onderzoek of 
kennisneming te verbieden van alle documenten en informatie die als gevolg van de huiszoeking 
in het bezit van het Belgische gerecht waren gekomen (artt. 242, 243 en 225, lid 1, EG). Deze 
vorderingen zijn afgewezen op overeenkomstige gronden als in de bodemprocedure door het 
Gerecht. Deze beschikking is niettemin van zelfstandige betekenis omdat hierin tevens het 
interventieverzoek van de International Federation of Journalists (IFJ) is gehonoreerd, toegespitst 
op het beginsel van de bescherming van journalistieke bronnen. Beslissend naar bleek, want in 
het hoofdgeding is de betrokkenheid van de IFJ niet meer betwist. Vervolgens heeft Tillack tegen 
deze beschikking hoger beroep ingesteld bij de President van het Hof, resulterend in de 
beschikking van 19 april 2005, zaaknr. C-521/04 P(R) waarin de gevraagde voorziening is 
afgewezen. Hierin wordt bevestigd, dat de mededeling ex art. 10, lid 2, verordening nr. 
1073/1999 geen voor beroep vatbare handeling is, het immers de bevoegde nationale instanties 
zijn die alleen en volledig verantwoordelijk zijn voor het aan de door Olaf verstrekte informatie te 
geven gevolg. Door de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in de verordening is 
evenmin sprake van strijdigheid met art. 10 EG. Rechtsbescherming moet op nationaal niveau 
worden verzekerd met alle waarborgen van het interne recht, waaronder die welke voortvloeien 
uit de fundamentele rechten die als bestanddeel van de algemene beginselen van 
gemeenschapsrecht door de lidstaten in acht genomen moeten worden bij de uitvoering van een 
gemeenschapsregeling. Daarbij verwijst de president naar art. 234 EG. Ook wordt de president 
van het Gerecht gevolgd in zijn oordeel over de schadevordering, waarbij niet de mededeling, 
maar de beslissing om een gerechtelijk onderzoek in te stellen als beslissende schade-oorzaak 
wordt aangemerkt. 
 
3. De hiervoor opgenomen uitspraak is om meerdere redenen van belang. In de eerste plaats 
omdat het Gerecht hierin uitspraak doet over het rechtskarakter van de mededeling van Olaf op 
basis van art. 10, tweede lid, verordening nr. 1073/1999. Een dergelijke (informatie)mededeling is 
geen beschikking maar een voorbereidingshandeling, omdat deze als zodanig geen rechtsgevolg 
sorteert en dus de individuele rechtspositie niet raakt. Nationale gerechtelijke instanties zijn vrij in 
hun oordeel over de inhoud en de reikwijdte van de aldus van Olaf verkregen informatie en over 
de eventueel daaraan te verbinden gevolgen. Zij zijn daarbij onderworpen aan een 
onderzoeksplicht (verplichting tot aandachtig onderzoek), toegesneden op een juiste toepassing 
van het gemeenschapsrecht. Omdat de mededeling geen beschikking is, is niet voldaan aan het 
ontvankelijkheidsvereiste in artikel 230, vierde alinea, EG en moest het Gerecht de vordering tot 
nietigverklaring hiervan dan ook afwijzen. De consequentie van deze argumentatie is, dat de 
verantwoordelijkheid voor een grondrechtsconforme strafrechtelijke handhaving van de 
ambtelijke geheimhoudingsplicht bij de Europese instellingen in beginsel bij de lidstaten ligt, in 
tegenstelling tot de tuchtrechtelijke sanctionering ervan op communautair niveau.  
 
4. Belangrijker nog is de verduidelijking van de taak- en bevoegdheidsverdeling binnen het stelsel 
van complementaire (gecoördineerde) rechtshandhaving op Europees en nationaal niveau ingeval 
van interne onregelmatigheden binnen de communautaire administratie, zowel in relatie tot de 
artt. 4, 6, 9 en 10, tweede lid, jo. o.w. 13 van verordening nr. 1073/1999 (onderzoeken door het 
Olaf), als met betrekking tot art. 10 EG (beginsel van loyale samenwerking). In deze uitspraak is 
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bevestigd dat toezending door Olaf van een mededeling van onderzoeksbevindingen aan de 
gerechtelijke autoriteiten van de lidstaten als zodanig geen sanctieverplichting schept. Wel is 
sprake van de reeds genoemde onderzoeksplicht. Zoals eerder opgemerkt is het aan politie en 
justitie om te beslissen of aan een dergelijk rapport strafrechtelijke consequenties worden 
verbonden. Dit houdt tevens in, dat de gemeenschap ex art. 288, tweede alinea, EG niet 
schadeplichtig kan worden gehouden voor onrechtmatige handhavingsacties van instanties van de 
lidstaten, zoals in dit geval een huiszoeking op dubieuze gronden. Deze taak- en 
bevoegdheidsverdeling is tevens beslissend voor de vraag bij welke rechter (en klachtinstanties) 
tegen daden van onderzoek, opsporing en strafvervolging kan worden opgekomen. Hoewel het 
hiervoor opgenomen arrest in het teken staat van strafrechtelijke sanctionering, is deze uitspraak 
ook bestuursrechtelijk relevant. Art. 10, eerste lid, verordening nr. 1073/1999 voorziet in geval 
van extern onderzoek immers in eenzelfde regime van mededelingen van onderzoeksbevindingen 
aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten. Dat zullen veelal toezichthouders en 
bestuursorganen met bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheid zijn. Zie omtrent deze 
bestuursrechtelijke dimensie ook expliciet de genoemde beschikking van de President van het 
Hof. Zie in dit verband ook de discussie over een wijziging van art. 280 EG met betrekking tot 
de instelling van een Europees openbaar aanklager (Europees openbaar ministerie) met het oog 
op de strafrechtelijke sanctionering van de bescherming van de financiële belangen van de 
gemeenschap (vgl. het vervolgverslag over het Groenboek, COM(2003) 128 def.). 
Uit een oogpunt van Europees bestuursrecht is voorts de uitleg relevant die President en Gerecht 
hebben gegeven aan het beginsel van behoorlijk bestuur in art. 41 Handvest van de grondrechten.  
 
5. De betekenis van deze uitspraak ligt voorts in de specifiek grondrechtelijke aspecten ervan. 
Allereerst door het onderwerp: de in art. 10 EVRM op basis van de jurisprudentie van het 
EHRM begrepen journalistieke bronbescherming (vgl. het arrest Goodwin, EHRM van  27 maart 
1996, zaaknr. 17488/90) op het niveau van de gemeenschap met het oog op rapporten waarvan 
de journalist in kwestie weet of kan weten dat zijn informant door verstrekking hiervan zijn 
ambtelijke geheimhoudingsplicht heeft geschonden (art. 8 verordening nr. 1073/1999 jo. art. 287 
EG). In deze casus gaat het vooral om de vraag of het vermoeden dat de journalist deze 
geheimschending via steekpenningen heeft uitgelokt toereikend gemotiveerd was met het oog op: 
(a) rechtmatigheid van de mededeling van Olaf aan de gerechtelijke instanties van België en 
Duitsland, (b) de persberichten van Olaf en (c) de rechtmatigheid van de doorzoeking van 
woning en kantoor van de Tillack en de omvangrijke inbeslagneming van persoonlijke en 
zakelijke stukken. In dit perspectief spitst de vraagstelling zich zowel toe op de ethische, aan 
journalisten te stellen eisen met betrekking tot de waarborg van deze bronbescherming als op de 
deugdelijkheid van onderzoek van de betreffende instanties. Daarbij speelt in algemene zin de 
vraag of het dwangmiddel van de huiszoeking vanwege de grondrechtsinbreuk ervan (art. 8 
EVRM) mag worden ingezet als “fishing expedition”, dat wil zeggen primair als instrument om 
een ambtelijke informant te kunnen identificeren en uit preventieoogpunt, vanwege zijn 
afschrikkende werking jegens potentiële klokkenluiders (opdrogen informatiebronnen). Naar uit 
deze uitspraak blijkt is de rechtsmacht van het Gerecht op dit punt zeer beperkt, met name door 
het systeem van complementaire (gecoördineerde) handhaving op communautair en nationaal 
niveau.  
 
6. Vanuit processueel oogpunt is deze uitspraak relevant vanwege de bevestiging van de functie 
van de schade-actie ex art. 288, tweede alinea, EG (niet-contractuele aansprakelijkheid) als 
zelfstandige rechtsweg naast die in art. 230, vierde alinea, EG. Via deze rechtsingang kunnen 
justitiabelen die wegens de ontvankelijkheidsvoorwaarden van art. 230, vierde alinea, EG 
bepaalde handelingen of maatregelen niet rechtstreeks kunnen aanvechten, niettemin de 
rechtmatigheid van bepaalde handelingen op communautair niveau bij de Europese rechter 
betwisten. Dit geldt in het bijzonder voor gestelde inbreuken op grondrechten, zoals in het 
voorliggende geval de bescherming van het privéleven en de woning, de persvrijheid, het beginsel 
van het vermoeden van onschuld en het recht van een eerlijk proces, waaraan burgers rechten 
ontlenen en waarvan de eerbiediging door de gemeenschapsrechter wordt gewaarborgd (vgl. ook 
art. 6, lid 2, EG). Zoals deze uitspraak echter illustreert, kent dit uitgangspunt belangrijke 
beperkingen. Zo volgt de aansprakelijkheid voor grondrechtenschendingen op communautair 
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niveau de competentieverdeling van EG en lidstaten. Omdat de verantwoordelijkheid voor de 
huiszoeking in woning en kantoor van Tillack op nationaal niveau lag - want  een uitvloeisel van 
een autonome beslissing van de Brusselse onderzoeksrechter – en daardoor niet aan het 
causaliteitsvereiste van de onrechtmatige daadsactie in art. 288, tweede alinea, EG kon worden 
voldaan, moest Tillack de Belgische rechtsweg volgen om de rechtmatigheid hiervan aan te 
kunnen tasten. Het Gerecht diende zich bij zijn toetsing op schending van grondrechten, in het 
bijzonder wegens de beweerde schade met betrekking tot reputatie en beroepseer, te beperken tot  
een oordeel over de rechtmatigheid van de door Olaf uitgegeven persberichten. Aan een oordeel 
over de grondrechtelijke aspecten van de mededeling van Olaf kwam het niet toe, doordat niet 
aan het in art. 288, tweede alinea, EG begrepen causaliteitsbeginsel voldaan was, zodat de 
schadevordering van Tillack moest stranden. 
 
7. Deze uitspraak illustreert tevens hoe gecompliceerd het systeem van Europese 
grondrechtenbescherming is geworden. In het geval van Tillack gaat het primair om het beginsel 
van de bescherming van de journalistieke bronnen (vgl. beschikking Pres. GvEA van 15 oktober 
2004) op grond van de in art. 10 EVRM gegarandeerde persvrijheid (vgl. art. 6, lid 2, EU), een 
van de grondslagen van de democratische rechtsstaat. Doorzoeking en inbeslagneming bij Tillack 
waren weliswaar het gevolg van een zelfstandige beslissing van de Belgische onderzoeksrechter, 
echter gebaseerd op een intern onderzoeksrapport van Olaf, waarbij een herhaling van dit interne 
onderzoek door de Belgische federale politie in het licht van de systematiek van verordening nr. 
1073/1999 en de samenwerkingsverplichting in art. 10 EG niet voor de hand lag. Uitgangspunt 
van het in deze verordening gecodificeerde systeem van bevoegdheidsverdeling is immers, dat de 
verschillende instanties op de kwaliteit en rechtmatigheid van elkaars werkzaamheden kunnen 
vertrouwen. In die zin staat de door het Gerecht geformuleerde onderzoeksplicht van de 
nationale autoriteiten, uitgaande van een stelsel van checks en balances, op gespannen voet met 
de uitgangpunten van het op complementariteit gebaseerde samenwerkingsbeginsel in de 
verordening. Naar uit de rapporten van de Europese ombudsman blijkt is deze affaire voor Olaf 
min of meer een prestigezaak geworden. Kritische navraag zou dus nauwelijks iets hebben 
opgeleverd, maar wel de voorgeschreven loyale samenwerking hebben belast. Zoals uit de kort 
geding procedure bij de President van het Gerecht blijkt, moest Tillack ervan uitgaan, dat de 
resultaten van doorzoeking en inbeslagneming door de Belgische politie/justitie weer aan Olaf 
beschikbaar gesteld zouden worden, met het oog op de voortzetting van het interne onderzoek 
naar de lekkende ambtenaar binnen de organisatie van Olaf (vgl. de informatieverplichting aan 
Olaf in art. 7, lid 2, verordening nr. 1073/1999). Ook dit gegeven laat zien, dat het formele 
uitgangspunt van het Gerecht, dat het besluit tot huiszoeking louter een Belgische 
verantwoordelijkheid is, te gemakkelijk is, want leidt tot opsplitsing van een samenhangend 
feitencomplex en van rechterlijke competenties op formele gronden, waardoor de justitiabele 
tussen de wal en het schip kan geraken. Zoals in België ook is gebeurd, zal de nationale rechter 
geneigd zijn een onderliggend Olaf-onderzoeksrapport hooguit marginaal te toetsen. Zie ook art. 
9, lid 2, verordening nr. 1073/1999 betreffende de betekenis als bewijsmiddel van Olof-verslagen 
in het kader van extern onderzoek. Bovendien is de reputatie van België op het punt van 
bescherming van de persvrijheid en het journalistiek brongeheim niet onomstreden. Zie EHRM 
15 juli 2003, EHRC 2003, 76 m.nt. Van Bogaert (Ernst/België) betreffende huiszoeking in het 
kader van de zgn. Augusta-affaire. Dat het Gerecht van oordeel is dat sprake is van voldoende 
rechtsbescherming omdat verzoeker bij de Belgische rechterlijke instanties en het EHRM beroep 
kon instellen terzake van de jegens hem genomen maatregelen moge formeel juist zijn, maar is 
feitelijk niet echt overtuigend. De suggestie van gebruikmaking van de bevoegdheid van nationale 
gerechten om ex art. 234 EG prejudiciële vragen aan het Hof te stellen, maakt dit niet beter.  
 
8. De EG heeft (nog) niet kunnen toetreden tot het EVRM, zodat beweerde 
grondrechtenschendingen door de Europese instellingen  niet aan het EHRM ter toetsing kunnen 
worden voorgelegd. Na in België de beroepsmogelijkheden te hebben uitgeput, heeft Tillack 
beroep ingesteld bij het EHRM wegens schending van de artikelen 8 en 10 EVRM door de 
Belgische autoriteiten. Door de toetsingsmethodiek van het Hof van Straatsburg, toegespitst op 
het gehele feitencomplex, zullen naar verwachting hier de verschillende, jegens Tillack op 
communautair en nationaal niveau toegepaste onderzoeksactiviteiten wel in onderlinge 
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samenhang kunnen worden bezien. Het vertrekpunt van het Hof is immers de 
verantwoordelijkheid van de verdragsstaat. Dit is dan ook een situatie waarbij het EHRM een 
uitdrukkelijke functie heeft als Europese grondrechtenrechter, immers mede voorziet in een 
feitelijke lacune in rechtsbescherming op communautair en nationaal niveau. Zie in dit verband 
EHRM 30 juni 2005, EHRC 2005, 91 m.nt. Bulterman (Bosphorus Airways). Ik signaleer, dat het 
Gerecht de mogelijkheid van beroep op het EHRM uitdrukkelijk bij zijn toetsing op het beginsel 
van daadwerkelijke rechtsbescherming betrekt. 
 
9. De schadevordering van Tillack met betrekking tot de mededeling en de huiszoeking sneuvelde 
op het causaliteitsvereiste als onderdeel van art. 288, tweede alinea, EG. De toetsende taak van 
het Gerecht met betrekking tot de grondrechtelijke aspecten van de handelwijze van Olaf bleef 
daarom beperkt tot de persberichten van Olaf. Dat het recht op private life in art. 8 EVRM de 
waarborg van reputatiebescherming (eer en goede naam) omvat, is vaste jurisprudentie van het 
EHRM (vgl. het arrest-Chauvy, EHRM 29 juni 2004, zaaknr. 64915/01). De betekenis ervan 
komt vooral tot uiting bij de toepassing ervan als beperkingsgrondslag van het recht op de 
vrijheid van meningsuiting in art. 10 EVRM (beledigingsdelicten). Het valt op dat het Gerecht 
met dit grondrecht nogal gemakkelijk omspringt. Naar ik aanneem heeft dat te maken met de 
visie van het Gerecht op de verhouding van openbaarheid van bestuur en privacy en 
gegevensbescherming (vgl. ook GvEA 30 mei 2006, JB 2006, 239 m.nt. dzz). Zo noemt het 
Gerecht in zijn inleidende beschouwingen uitdrukkelijk de doelstelling van algemeen belang om 
het publiek te informeren (actieve openbaarmaking) en de beoordelingsmarge van Olaf met 
betrekking tot opportuniteit en inhoud van de persberichten over zijn onderzoeksactiviteiten. 
Met het bewuste persbericht heeft Olaf die grenzen volgens het Gerecht niet overschreden (geen 
kennelijke en ernstige overschrijding). Weliswaar was de mededeling voor ingevoerden 
herleidbaar tot de persoon van Tillack, de bekendmaking van diens naam was echter aan Stern 
toe te schrijven. Daarom rekent het Gerecht de schade aan reputatie en beroepseer van Tillack 
niet aan Olaf toe. Het zwakke punt in deze redenering is het aspect van herleidbaarheid in 
samenhang met de grondrechtelijke bescherming van persoonsgegevens (art. 8 EVRM jo. 
verordening (EG) 45/2001 en richtlijn 95/46/EG). Olaf geeft als regel in zijn persberichten 
zoveel details, dat de betreffende personen relatief gemakkelijk traceerbaar zijn. Gezien het 
ontbreken van toetsingsbevoegdheid op dit punt is dit echter een element, dat in beroep bij het 
EHRM in beginsel niet aan de orde kan komen, tenzij wordt teruggevallen op het Europees Data 
Verdrag 1981.  Het is jammer dat Tillack op dit punt geen hoger beroep bij het Hof van Justitie 
heeft ingesteld. 
 
10. Als laatste wil ik nog signaleren, dat het Gerecht in deze uitspraak opnieuw aanhaakt bij een 
bepaling in het Handvest van de grondrechten, in dit geval art. 41, het recht op behoorlijk 
bestuur. Dit levert een nogal rommelige overweging op. De achtergrond ervan is de vraag of de 
kwalificatie van mededeling en persberichten van Olaf als “handeling van wanbestuur” door de 
Europese ombudsman schadeplichtigheid van de Commissie impliceert. Het Gerecht overweegt 
dat het in de jurisprudentie uitgewerkte beginsel van behoorlijk bestuur als zodanig aan 
particulieren geen rechten toekent, behalve wanneer het de uitdrukking vormt van specifieke 
rechten zoals het recht van een ieder op een onpartijdige en billijke behandeling van zijn zaken 
binnen een redelijke termijn, het recht te worden gehoord, het recht van toegang tot het dossier 
en het recht op motivering van de beslissing in de zin van art. 41 Handvest. Anders dan het Hof 
hier suggereert kent art. 41 Handvest mijns inziens geen gesloten, maar een open omschrijving 
van de categorie rechten van behoorlijk bestuur. Niet alleen blijkt dit uit de aanhef van art. 41, 
tweede lid, (“dit recht behelst met name”), maar ook kan het worden afgeleid uit het derde lid, 
dat een recht op schadevergoeding vastlegt “overeenkomstig de algemene beginselen die de 
rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben” (vgl. art. 6, lid 2, EU). In ieder geval bevestigt het 
Gerecht dat een klachtprocedure bij de Europese ombudsman als vorm van alternatieve 
geschillenbehandeling van een andere orde is dan een procedure bij de Europese rechter en een 
kwalificerend oordeel van de ombudsman derhalve niet zonder meer in schadeplichtigheid 
resulteert. Zoals ik eerder in mijn bijdrage aan de Koekkoekbundel beschreef (Het Handvest van 
de grondrechten in de rechtspraak van het Hof van Justitie, Getuigend Staatsrecht, Nijmegen 
2005), toetst het Gerecht wel rechtstreeks aan het Handvest, het Hof echter niet (vgl. ook de 
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hiervoor genoemde beschikking van het President van het Hof). Zoals voorspeld is ook het Hof 
inmiddels opgeschoven, met name indien in de rechtsoverwegingen bij een richtlijn uitdrukkelijk 
naar het Handvest wordt verwezen. Zie HvJ van 27 juni 2006, zaaknr. C-540/03 (Europees 
Parlement/Raad) terzake van de nietigverklaring van een onderdeel in richtlijn 2003/86/EG 
betreffende het recht op gezinshereniging van onderdanen van derde landen. Uit een toespraak 
van de minister van Buitenlandse Zaken van 9 november 2006 blijkt, dat hij van mening is dat 
het Handvest in de Europese Grondwet zou kunnen vervallen, de EU wat de 
grondrechtenbescherming betreft immers zou kunnen volstaan met toetreding tot het EVRM. 
Ten onrechte. Aldus wordt volledig voorbijgegaan aan de meerwaarde van het Handvest in relatie 
tot het EVRM en de groeiende betekenis ervan in de jurisprudentie van de Europese rechter. 
 
11. Het wachten is nu op de uitspraak van het EHRM. Door de bijzonderheden van het geval 
kan deze zaak bij het Hof in Straatsburg interessante jurisprudentie opleveren over de artikelen 8 
en 10 EVRM. Niet alleen betreffende het leerstuk van de journalistieke bronbescherming, maar 
ook in relatie tot de grondrechtelijke aspecten van het systeem van complementaire 
(gecoördineerde) rechtshandhaving in Europees verband. 
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