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Betreft: Verzoekschrift 1347/2011, ingediend door Anselma Guillermina Gómez Angulo 
(Spaanse nationaliteit), over haar recht op toegang tot informatie over de arrestatie 
en executie van haar vader tijdens de Spaanse burgeroorlog

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De vader van indienster, lid van de socialistische federatie van Córdoba in 1936, werd als 
burger aan het begin van de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) door de nationale factie 
gearresteerd en geëxecuteerd. De plaats waar de vader van indienster is begraven is nog altijd 
onbekend en zijn eigendommen zijn nadien in beslag genomen. Bij indiensters pogingen om 
te achterhalen wat er met haar vader is gebeurd en waar hij is begraven, is haar naar eigen 
zeggen de toegang tot documentatie geweigerd door de rechtbanken in Córdoba en Posadas. 
Indienster eist dat 1) de Spaanse gerechtelijke instanties, de politie en militaire instanties 
documentatie over familieleden vrijgeven in met haar zaak vergelijkbare gevallen, en 2) de 
Spaanse overheid een plan ten uitvoer brengt om de personen te identificeren die tijdens de 
Spaanse burgeroorlog in een massagraf zijn begraven (inclusief DNA-tests). Indiener verwijst 
naar haar rechten uit hoofde van het Handvest van de grondrechten: artikel 8 (inzake de 
bescherming van persoonsgegevens), artikel 42 (inzake het recht op toegang tot documenten) 
en artikel 1 (inzake menselijke waardigheid).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Indienster stelt dat haar het recht op toegang tot documenten van overheidsinstellingen en 
publiekrechtelijke lichamen is ontzegd. 
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Krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie beschikt de Commissie niet over algemene bevoegdheden om in te 
grijpen. De Commissie kan dit alleen doen als er sprake is van een probleem met de Europese 
wetgeving.
Volgens artikel 51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn de 
bepalingen van het handvest uitsluitend gericht tot de lidstaten wanneer deze het recht van de 
Unie ten uitvoer leggen. Op basis van de verstrekte informatie heeft de bedoelde kwestie geen 
betrekking op de tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht, aangezien het rechtskader 
inzake de toegang tot documenten van overheidsinstellingen niet in uniale wetgeving is 
vastgelegd. In zulke kwesties is het aan de lidstaat om te garanderen dat zijn verplichtingen 
met betrekking tot de grondrechten - voortkomend uit internationale overeenkomsten en 
nationale wetgeving - worden gerespecteerd.
Indienster is van mening dat de weigering om haar informatie betreffende haar vader te 
verstrekken tevens een schending is van haar recht op de bescherming van haar 
persoonsgegevens. Op grond van de EU-wetgeving is het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens een persoonlijk recht dat betrekking heeft op verwerkte persoonlijke 
informatie betreffende een natuurlijk persoon. Het rechtskader zoals vastgelegd in uniale 
wetgeving, namelijk in Richtlijn 95/46/EG1, voorziet betrokkenen van verschillende 
mechanismen ter bescherming van hun recht op de bescherming van hun eigen 
persoonsgegevens. Er kan echter geen beroep worden gedaan op het recht op de bescherming 
van persoonsgegevens om informatie over een derde persoon te verkrijgen, zelfs niet als het 
een nauw verwant familielid betreft. 
Het recht op toegang tot persoonsgegevens zoals vastgelegd in artikel 12 van Richtlijn 
95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en in artikel 17 van 
het kaderbesluit van de Raad 2008/977/JBZ over de bescherming van persoonsgegevens 
verwerkt in het kader van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, is een louter 
persoonlijk recht waarop een individu zich kan beroepen om toegang te krijgen tot zijn/haar 
eigen persoonsgegevens. Er kan geen beroep op dit recht worden gedaan om toegang te 
krijgen tot persoonsgegevens van een derde persoon. 
Toegang tot persoonsgegevens betreffende derde personen is onderworpen aan nationale 
bepalingen inzake transparantie en toegang tot documenten van publiekrechtelijke lichamen 
en overheidsinstellingen.   Krachtens artikel 13 van Richtlijn 95/46/EG kunnen de lidstaten 
deze toegang echter beperken indien dit noodzakelijk is om de rechten en vrijheden van derde 
personen te beschermen.

Het beleid inzake toegang van familieleden of andere personen tot officiële archieven 
betreffende overleden personen valt onder de nationale bevoegdheid. Het besluit om al of niet 
toe te treden tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake toegang tot officiële documenten 
(CETS no.:205) is eveneens een kwestie die onder de nationale bevoegdheid valt.

Conclusie
Op basis van de door indienster verstrekte gegevens en gezien het ontbreken van bevoegdheid 

                                               
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
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van de EU in deze kwestie, bevindt de Commissie zich niet in de positie om deze zaak voort 
te zetten.

Indienster kan met haar zaak naar de nationale autoriteiten stappen, met inbegrip van de 
gerechtelijke autoriteiten. Als zij meent dat haar in het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens gewaarborgde rechten of vrijheden zijn geschonden, kan zij een 
klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In dit verband moet 
worden opgemerkt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Janowiec
heeft gesteld dat, zelfs wanneer een staat niet juridisch aansprakelijk is voor de dood of 
verdwijning, in artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens wordt bepaald dat een staat op medelevende en respectvolle wijze moet omgaan met de 
bezorgdheden van de familieleden van een overleden of verdwenen persoon en familieleden 
moet helpen bij het verkrijgen van informatie en het opsporen van relevante feiten. Het 
stilzwijgen van de autoriteiten van de staat als reactie op de reële bezorgdheid van de 
familieleden kan alleen worden gekwalificeerd als onmenselijke behandeling1.

                                               
1 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Janowiec e.a. / Rusland, (nrs. 55508/07 en 29520/09), uitspraak 
van 16 april 2012, § 163.


