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‘Het is niet altijd gemakkelijk te zien wat er gebeurt, omdat niets verandert aan
de juridische elementen waarmee wij plegen te werken – alleen, die juridische
elementen veranderen van plaats. Er is als het ware niets nieuws, maar het oude
staat in een nieuw perspectief.’
T. Koopmans, ‘De herontdekking van “hoger” recht’
in: Tijdschrift voor Privaatrecht 2006, p. 1761
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PROLOOG
‘Nagenoeg geen onderwerp van Europees recht komt zo herhaaldelijk in de
(Europese) actualiteit als de toepassing van artikel 177 EEG-Verdrag [nu artikel
267 VWEU] door nationale rechterlijke instanties. In sommige gevallen gaat het
dan om de weigering van deze instanties prejudiciële vragen aan het Hof van
Justitie te stellen in geschillen waarin een vraag omtrent de uitleg van het
gemeenschapsrecht was gerezen.’
T.P.J.N. van Rijn, ‘Nationale rechterlijke instanties en prejudiciële uitspraken van
het Hof van Justitie’, in: SEW 1982, p. 628
‘Although there is no point in advocating that theoretical designs always be
adjusted to everyday practice, a system of judicial protection constituted in a way
which does not sufficiently take reality into account is nothing more than a castle
built in the sky.’
S. Prechal, ‘National Courts in EU Judicial Structures’, in: Yearbook of European
Law 25, Oxford: Oxford University Press 2006, p. 431

De Nederlandse rechter stelt jaarlijks in gemiddeld twintig rechtszaken
prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over de uitleg van het recht van de
Europese Unie voor de beslechting van een concreet geschil. 1 Men leze de
openbare gerechtelijke statistieken van het Hof van Justitie er maar op na. 2
Daarmee behoren de Nederlandse rechters tot de ‘actief’ verwijzende nationale
rechters in de EU. Ook al krijgt de prejudiciële procedure in de
Europeesrechtelijke doctrine al decennialang uitstekende aandacht, en noemt
Van Rijn het bijvoorbeeld in 1982 als ‘hét’ onderwerp van het Europees recht,
de nationale Europeesrechterlijke praktijk komt er buiten het bereik van deze
procedure over het algemeen maar bekaaid vanaf. Tegelijkertijd lijken de
gevallen waarin prejudicieel wordt verwezen, uitzonderlijk te zijn in de
Nederlandse rechtspleging. In het merendeel van de rechtszaken waarin een

1

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat als instelling ingevolge artikel 19
VEU uit drie organen: het Hof van Justitie in strikte zin (opgericht in 1952), het Gerecht
(opgericht in 1988) en aan het Gerecht toegevoegde gespecialiseerde rechtbanken waaronder
het in 2004 als eerste in zijn soort opgerichte Gerecht voor ambtenarenzaken. Het Hof van
Justitie in strikte zin is belast met de prejudiciële beslissingen, de directe beroepen waarbij de
Unie-instellingen en de lidstaten zijn betrokken en hogere voorzieningen tegen beslissingen
van het Gerecht. Waar dit boek spreekt over het Hof van Justitie, wordt het Hof van Justitie in
strikte zin bedoeld, tenzij anders staat aangegeven doordat de instellingsnaam voluit wordt
geschreven.
2
Te vinden op http://curia.europa.eu/jcms/Jo2_7032/. De recentste statistieken
worden opgenomen in ieder jaarverslag van het Hof van Justitie. In het jaarverslag 2009 zijn
deze te vinden op pagina 108 e.v.
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Europeesrechtelijke component schuilgaat, beslist de Nederlandse rechter, in
meer of mindere mate, zelfstandig over de uitleg van het Europees recht. 3
Dat wordt de nationale rechter overigens ook geacht te doen in het stelsel van
Europese rechtspleging. Door de verwevenheid van het Europees recht met de
rechtsstelsels van de lidstaten wordt er van uitgegaan dat de nationale rechter de
bulk van het Europeesrechtelijke rechterswerk verricht. 4 Die nationale rechter is
van wezenlijk belang voor de effectiviteit van het Europees recht in de
dagelijkse rechtspraktijk van de EU-lidstaten. Een Europeesrechtzoekende is
praktisch altijd op hem aangewezen wanneer hij een gang naar de rechter wil
maken. Rechtsvinding van het Europees recht behoort tot het ‘gewone’
takenpakket van rechters binnen de Europese Unie. Naar vaste jurisprudentie
van het Hof van Justitie hebben de Verdragen een ‘volledig stelsel van
rechtsmiddelen en procedures in het leven geroepen’, 5 dat een ‘noodzakelijke
samenhang’ kent. 6 Maar zoals Prechal in bovengenoemde bijdrage treffend
duidelijk maakt: als we ons onvoldoende rekenschap geven van de realiteit van
het recht, krijgt de mantra van een volledig en coherent stelsel van
rechtsbescherming het karakter van een luchtkasteel.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie spreekt zich al lang niet meer uit
over alle Europeesrechtelijke zaken in de EU. Sinds de oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de initiële voorganger van de EU,
bestaat er een taakverdeling tussen het Hof van Justitie en de nationale rechter, 7
maar wie doet wat? 8 De vraag is makkelijk gesteld, maar een stuk moeilijker te
3

Europees recht wordt in dit boek als synoniem voor het recht van de Europese Unie

gebruikt.

4

Reeds A.M. Donner, ‘Les rapports entre la compétence de la Cour de justice des
Communautés européennes et les tribunaux internes’, in: Recueil des Cours (Académie de
droit international) 115, 1965, p. 1-61 op p. 22-24. Zie S. Prechal, R.H. van Ooik, J.H. Jans,
K.J.M. Mortelmans, ‘Europeanisation’ of the law: consequences for the Dutch judiciary, Den
Haag: Raad voor de Rechtspraak 2005, p. 8. Ook Prechal 2006, p. 432.
5
Beginnend bij zaak 294/83, Les Verts. Zie hierover de annotatie van W.T. Eijsbouts
in: T.W.B. Beukers, H.J. van Harten en S. Prechal, Het recht van de Europese Unie in 50
klassieke arresten, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2010, p. 166-171.
6
Vgl. bijvoorbeeld zaak 112/83, Société des produits de maïs, zaak 314/85, FotoFrost, zaak C-321/95 P, Greenpeace en zaak C-50/00 P, UPA. Zie mede de annotatie van
R.H. Lauwaars bij het arrest Foto-Frost in: Beukers, Van Harten, Prechal 2010, p. 183-186.
7
In artikel 41 EGKS-Verdrag was reeds een vorm van prejudiciële samenwerking
voorzien ten aanzien van geldigheidsvragen betreffende EGKS-handelingen. Daarover M.
Broberg, N. Fenger, Preliminary References to the European Court of Justice, Oxford:
Oxford University Press 2010, p. 2 en 8, R. Barents, Procedures en procesvoering voor het
Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste aanleg van de EG, 3e druk, Deventer: Kluwer
2005, p. 273.
8
Ook Prechal gebruikte eens deze beknopte vraag als vertrekpunt voor een analyse
van de taakverdeling tussen Hof van Justitie en nationale rechter: ‘Administration of Justice
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beantwoorden. Met die vraag treden we binnen in het domein van dit boek.
Daarbij concentreert de aandacht zich hier overwegend op de positie van de
nationale rechter. Het gaat dan met name om het Grotere Verhaal van de
doorwerking van het Europees recht op het bord van de nationale rechter en de
taak, de rol en het gezag van die rechter binnen het stelsel van Europese
rechtspleging in de praktijk. 9
Het is een feit dat een belangrijk deel van de Europeesrechtelijke rechtspraak in
een lidstatelijke context ontstaat. Dat gegeven maakt dat de stand van het
Europees recht op een bepaald moment slechts ten dele kan worden begrepen
door de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de
handelingen van de Europese wetgever in ogenschouw te nemen. Feitelijk vormt
de jurisprudentie van de nationale rechters over Europese rechtsnormen een
wezenlijke bijdrage aan de stand van het recht van de EU. Maar de status ervan
in het stelsel van Europese rechtspleging is tot op heden opmerkelijk mistig
gebleven. Kennis over deze rechtspraak is een eerste stap om daar mogelijk
verandering in teweeg te brengen.
Er bestaat in dit licht eigenlijk verbazingwekkend weinig doorlopende aandacht
voor de nationale Europeesrechtelijke rechtspraak in de EU-lidstaten. In het
Europeesrechtelijke discours krijgt deze rechtspraak in ieder geval niet altijd de
aandacht die het verdient. De waarschuwing van Prechal voor de bouw van een
luchtkasteel zou ook hier van toepassing kunnen zijn. We weten te weinig van
de lotgevallen van het Europees recht bij de nationale rechter. De werkelijke
aandacht naar de daadwerkelijke toepassing en uitlegging van het Europees
recht in de praktijk van de nationale rechtspleging schiet tot op heden
gewoonweg tekort. 10 Die gedachte vormde het vertrekpunt voor een onderzoek
naar de Europeesrechtelijke uitspraken van de Nederlandse rechter. Waarom is
dat dan zo interessant?
in the EU – who should do what?’, in: La Cour de justice des Communautés européennes
1952-2002: Bilan et perspectives, Actes de la conférence organisée dans le cadre du
cinquantième anniversaire de la Cour de justice, Bruylant: Bruxelles 2004, p. 63-85.
9
Zie over de rol van het Hof van Justitie in het stelsel van Europese rechtspleging
H.C.F.J.A. de Waele, Rechterlijk activisme en het Europees Hof van Justitie, Den Haag:
Boom Juridische Uitgevers 2009 en A.D.L. Knook, Europe's Constitutional Court. The Role
of the European Court of Justice in the Intertwined Separation of Powers and Division of
Powers in the European Union, Utrecht, 2009.
10
Initiatieven als de databank op www.judadmin.eu (ondersteunt door de directie
bibliotheek, onderzoek en documentatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie,
gepubliceerd op de internetsite van de Association of the Councils of State and Supreme
Administrative Jurisdictions of the European Union) en de commerciële databank www.caselex.com zijn weliswaar lovenswaardig, maar bieden – vooralsnog – beperkte ontsluiting van
nationale Europeesrechtelijke rechtspraak.
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Bij Europeesrechtelijke gedingen functioneren Nederlandse rechters regelmatig
in een spanningsveld van verschillende verhoudingen die niet altijd automatisch
naar voren komen bij kwesties die puur en alleen door het Nederlands recht
worden beheerst: tussen het Europees recht en het Nederlands recht, tussen de
Europeesrechtelijke opdracht en de taak van de rechter ten opzichte van de
nationale wetgever en het nationale bestuur, tussen de lijnen van het Hof van
Justitie en de eigen beoordelingsvrijheid, tussen zelf oplossen of aan het
Europese Hof voorleggen, tussen EU law in books en EU law in action, tussen
belangen van de markt en andere publieke belangen en het evenredige
evenwicht daartussen, tussen de bewijslastverdeling over de ene en andere partij
door het inroepen van Europeesrechtelijke normen en bijvoorbeeld tussen
rechterlijke lijdelijkheid en de vraag of ambtshalve actie als gevolg van een
Europeesrechtelijke norm vereist is.
Richtte het achtergrondonderzoek voor dit boek zich in eerste instantie puur op
doorwerking van Europees materieel recht bij de Nederlandse rechter, de
spanning in de hierboven geïllustreerde verhoudingen is langzamerhand het hart
van het onderzoek geworden. In mijn uiteindelijke onderzoeksbenadering heb ik
ervoor gekozen om niet de nationale rechtspraak af te zetten tegen de lijnen van
het Hof van Justitie met als doel de nationale rechtspleging de ‘les te lezen’ om,
als daar al aanleiding toe zou bestaan, meer Europeesrechtconform recht te
spreken. Noch gaat het mij om een juridische verhandeling waarbij de
rechtspraak van het Hof van Justitie over wat de rechter (allemaal) moet doen
wordt afgezet tegen het Nederlandse procesrecht. Met dit boek wil ik de
discussie een stap verleggen naar de praktijkrol van de nationale rechter in het
Europees recht. Mijn streven is om aan de hand van een onderzocht pakket van
Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak het intrigerende grijze gebied te
verkennen waar de ontmoeting plaatsvindt tussen rechterlijke verplichtingen en
verwachtingen uit hoofde van het Europees recht en de praktijk van
Europeesrechtelijke rechtsvinding door de nationale rechter. 11
Hier duikt een feitelijke autonomie van de nationale rechter in het Europees
recht als verschijnsel op. Aan de hand van mijn onderzoek wil ik dit veelkoppige
verschijnsel nader in kaart brengen, met als groter doel om uiteindelijk bij te
dragen aan de gedachtevorming over de taak, de rol en het gezag van de
nationale rechter in het Europees recht.
11

Ook ruim 10 jaar nadat Prechal schreef ‘Over the last ten years, plenty of attention
has been paid in legal writing to the enforcement of Community law in national courts.
Despite this, the grey area, where Community law seems to stop and national law takes over,
continues to generate intriguing problems’ zijn de vragen waarmee we op dit terrein worden
geconfronteerd onverminderd interessant. Het citaat is afkomstig uit S. Prechal, ‘Community
Law in National Courts: The Lessons From Van Schijndel’, in: CMLR 35, 1998, p. 681.
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‘De thans gevallen beslissing is namelijk voor artikel 31 reeds genomen door de
Italiaanse Raad van State […] Deze beslissing en het late tijdstip waarop zij ter
kennis van belangstellende juristen in de Gemeenschap komt, demonstreert hoezeer
er behoefte bestaat aan een documentatie van gemeenschapswege van nationale
rechterlijke en administratieve beslissingen, die voor de toepassing van het
gemeenschapsrecht van onmiddellijk belang zijn. Het initiatief tot een dergelijke
documentatie is in de kring van de Gemeenschap reeds geruime tijd geleden
genomen. Naar verluid heeft de Raad van Ministers een desbetreffende post op de
ontwerp-begroting van de Europese Commissie geschrapt. Als dit gerucht waarheid
bevat, is het een triest getuigenis van gebrek aan inzicht in de wijze waarop men
kennis van en belangstelling voor het gemeenschapsrecht effectief zou kunnen
bevorderen ten dienste van alle belanghebbenden.’
I. Samkalden, ‘Annotatie bij zaak 26/62, Van Gend & Loos’, in: SEW 1963, p. 111112

1.1 Aanleiding, achtergrond en afbakening
Graag schreef ik een boek dat een beeld van de praktijk van de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak van rechters uit alle lidstaten van de Europese
Unie in de volle breedte van het Europees recht zou verschaffen. Vanuit een
pragmatisch realisme heb ik besloten mij voor dit proefschrift te beperken tot de
praktijk van de rechtspleging van een klein fundamenteel deelterrein van het
Europees recht in één lidstaat: Nederland.
Dit onderzoek verkent de autonomie van de nationale rechter in het Europees
recht aan de hand van de praktijk van de Nederlandse rechtspraak waarin het
Europees recht over de vestigingsvrijheid en/of het vrijedienstenverkeer een
element vormt. Deze rechtspraak duid ik als zodanig aan als nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak. 1 Het gebruik van het begrip ‘autonomie van de
nationale rechter’ is daarbij in de eerste en belangrijkste plaats functioneel van
aard, als feitelijk gegeven. Met het begrip valt het feitelijke verschijnsel van de
zelfstandige taak en rol van de nationale rechter binnen het Europees recht in de
praktijk nader te duiden en te begrijpen. 2 Centrale doelstelling is om aan de
hand van een verkenning van lidstatelijke uitsprakenpraktijk, kenmerken van
1

Waar dit proefschrift spreekt over Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak,
nationale Europeesrechtelijke rechtspraak of nationale Europeesrechtelijke rechtspleging
wordt EU-lidstatelijke rechtspraak bedoeld waarin Europeesrechtelijke normen worden
toegepast of uitgelegd. Deze kan worden onderscheiden van de Europeesrechtelijke
rechtspraak door het Hof van Justitie.
2
Een nadere achtergrond bij het gebruik van het begrip ‘autonomie’ in de context van
dit boek wordt geboden in hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.
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nationale rechterlijke autonomie in het Europees recht nader in kaart te brengen
en te duiden tegen de achtergrond van het stelsel van Europese rechtspleging.
Er lagen diverse redenen ten grondslag aan de keuze om het onderzoek te
beperken tot de praktijk van de Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak
over de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer. Waarom is in de eerste
plaats gekozen voor specifiek de Nederlandse rechtspraak? Daarvoor bestaan
redenen van praktische en theoretische aard. Wat de theoretische redenen
betreft, maak ik onderscheid tussen de begrenzing naar één lidstaat en specifiek
de keuze om daarvoor onderzoek te doen naar de Nederlandse situatie.
De nationale Europeesrechtelijke rechtspleging bestaat weliswaar uit de
rechterlijke instanties van de 27 EU-lidstaten, maar die maken onderdeel uit van
dezelfde rechtswereld, dezelfde gedeelde Europese rechtsorde, wanneer het om
het Europees recht gaat. 3 Dit onderzoek gaat in op de situatie in één lidstaat,
mede omdat het Europees recht in hoofdlijn overal binnen de Europese Unie op
een vergelijkbare, eenvormige manier hoort te worden toegepast en uitgelegd. 4
De eenheid van recht houdt in dat het Europees recht als zodanig, in theorie,
ondeelbaar in karakter is: rechtsgevolgen horen niet te verschillen door het
enkele feit dat het in een bepaalde lidstaat wordt toegepast en uitgelegd. 5 Deze
eenheid van het Europees recht moet overigens worden onderscheiden van
uniformiteit. In de woorden van Prechal:
‘Eenheid van recht en eenvormige uitleg en toepassing moeten overigens niet gelijk
worden gesteld aan uniformiteit. Divergentie of differentiatie kunnen voortbestaan
en zijn soms geboden, omdat de noodzakelijke samenhang van het communautaire
rechtssysteem juist alleen gerealiseerd kan worden door verschillen te accepteren en
zo nodig te overbruggen. Op deze wijze kan recht worden gedaan aan de bestaande
maatschappelijke, economische, politieke en juridische verscheidenheid. Anders
gezegd er is ruimte voor differentiatie, maar waar het om gaat is dat de kaders
waarbinnen differentiatie mogelijk is en de zeggenschap over de rechtsregels die
6
hierop van toepassing zijn, bij de EG en haar instellingen ligt.’

3

In hoofdstuk 2 verklaar ik mijn benadering ten aanzien van de aard van de Europese
rechtsorde in navolging van een richting in de literatuur nader als een gedeelde rechtsorde met
gedeeld gezag.
4
Daarover R. Barents, De communautaire rechtsorde. Over de autonomie van het
gemeenschapsrecht, Deventer: Kluwer 2000, hoofdstuk 6, paragraaf 6 e.v. en S. Prechal,
Juridisch cement voor de Europese Unie, Groningen: Europa Law Publishing 2006, p. 14-15
(hierna: Prechal 2006A).
5
Barents 2000, p. 243.
6
Prechal 2006A, p.14.
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Waar ik het eens ben met het eerste deel van dit citaat, acht ik de benadering in
de laatste regel minder bevredigend. Daar kom ik in het volgende hoofdstuk op
terug. Weinigen zullen de stelling betwisten dat tussen de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak in de verschillende lidstaten in de praktijk
accentverschillen zullen bestaan en verschillen in rechtscultuur naar de
voorgrond treden, maar dat is een feitelijk gegeven dat zeker niet per definitie
problematisch hoeft te zijn. Inderdaad, soms is divergentie of differentiatie
geboden. Tegelijkertijd kan de situatie uit één lidstaat al van betekenis zijn voor
het gehele Europees recht. Dat zien we terug in het stelsel van Europese
rechtspleging, vooral bij de prejudiciële verwijzing; ook in dat geval is er sprake
van een zaak die omgaat bij een rechter uit één lidstaat waarbij de uitleg voor
het geldende Europees recht in de 27 lidstaten van betekenis kan zijn.
Waarom juist de uitsprakenpraktijk uit Nederland? In de eerste plaats is
Nederland een van de constituerende lidstaten van de Europese samenwerking
na de Tweede Wereldoorlog. Als één van de pays fondateurs heeft de
Nederlandse jurisdictie een traditie van receptie van Europees recht opgebouwd.
Ten tweede valt, zoals al uit de proloog duidelijk werd, uit de rechtspraktijk bij
het Hof van Justitie in de afgelopen decennia af te leiden dat de Nederlandse
rechters zich in het algemeen actief hebben opgesteld op het terrein van de
ontwikkeling van het Europees recht. Vele markante uitspraken van het Hof van
Justitie zijn gebaseerd op Nederlandse prejudiciële vragen. Dat veronderstelt dat
de Nederlandse rechterlijke macht een zekere loyaliteit ten aanzien van het
Europees recht heeft (gehad) en tegelijk een besef van lacunes in de
ontwikkelende Europese rechtsgemeenschap. Ten slotte is het Nederlandse
rechtsstelsel weliswaar klein in jurisdictie, maar vormt het een betrekkelijk open
systeem waarbij het een treffende mix vertegenwoordigt van de meer civiel
georiënteerde rechtsstelsels (Duitsland en Frankrijk) en de common law tradities
(Verenigd Koninkrijk, Ierland). 7
Als praktische reden moet gedacht worden aan het feit dat dit onderzoek in een
relatief beperkte onderzoekstijd werd uitgevoerd. Binnen de afweging van
mogelijkheden ging de voorkeur uit naar een verdiepend en grondig beperkt
onderzoek in plaats van een globaler rechtsvergelijkend onderzoek. Daaraan
verbonden is het gegeven dat mijn huidige kennis als auteur en onderzoeker,
naast die van het Europees recht, van het Nederlands recht het grootste is ten
opzichte van de nationaalrechtelijke context van andere lidstaten. Een andere
praktische reden wordt gevormd door de gekoesterde wens de omvang van het
7

Over het verschil in karakter tussen civielrechtelijke en common law stelsels zij
bijvoorbeeld verwezen naar H. Patrick Glenn, Legal traditions of the world. Sustainable
diversity in law, Oxford: Oxford University Press 2004.
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onderzoek en dit onderzoeksverslag beperkt te houden. Ten slotte anticipeert dit
onderzoek op een toegenomen belangstelling naar de toepassing en uitleg van
Europees recht in de Nederlandse rechtspraak die te vinden is binnen de
Nederlandse (Europeesrechtelijke) doctrine en rechtspraktijk. 8 Er bestaat daarin
behoefte om kennis te verkrijgen over de wijze van toepassing en uitlegging van
het Europees recht door de Nederlandse rechters. Hoe ik mij ten opzichte van
het al verrichte onderzoek positioneer, verklaar ik verderop.
Waarom richt dit onderzoek zich specifiek op de vestigingsvrijheid en/of het
vrijedienstenverkeer? Ook hieraan liggen zowel praktische als theoretische
redenen ten grondslag. Mijn persoonlijke interesse lag en ligt bij het Europees
economisch recht, een fascinerend terrein dat voortdurend uitnodigt tot nadere
bestudering. Reeds begonnen Nederlands promotieonderzoek richtte zich op de
verhouding tussen het Europees mededingingsrecht en het nationale
mededingingsrecht bij de Nederlandse bestuursrechter. 9 Eerder onderzoek
strekte zich uit tot het vrijegoederenverkeer op het bord van de nationale
rechter. 10 Maar ook de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer vormen
8

Gewezen kan worden op R.R. Winter, ‘Kan iedere Nederlandse rechter
daadwerkelijk een Europese rechter zijn? Ontwikkelingen van het netwerk van
gerechtscoördinatoren Europees recht’, in: Trema Special nr 1. 2010, p. 443-446, R. de Moor,
‘Het ‘E-team’ van de rechtbank ’s-Hertogenbosch. Kleine stapjes op een lange tocht’, in:
Trema Special, nr 1, 2010, p. 447-449, A. Gerbrandy, Convergentie in het mededingingsrecht.
De invloed van het EG-recht op materiële toepassing, toegang, bewijs en toetsing bij de
Nederlandse mededingingsbestuursrechter, bezien in het licht van effectieve
rechtsbescherming, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009, O. Essens, A. Gerbrandy, S.
Lavrijssen (red.), National courts and the Standard of Review in Competition Law and
Economic Regulation, Groningen: Europa Law Publishing 2009, M. van Berckel, Y. Roijers
(red.) Rechtspraak 2015, Den Haag: Sdu uitgevers 2007, hoofdstuk 5 en 6, Europa en de
Nederlandse Rechtspraak: de praktische gevolgen, Rechtstreeks 1/2006, Den Haag: Raad
voor de rechtspraak 2006, S. Prechal, R.H. van Ooik, J.H. Jans, K.J.M. Mortelmans 2005,
K.J.M. Mortelmans, R.H. van Ooik, S. Prechal, Europees recht en de Nederlandse rechter.
Verworvenheden en uitdagingen, Deventer: Kluwer 2004, The Uncertain Future of the
Preliminary Rulings Procedure, Den Haag: Raad van State 2004, Magistraten zonder grenzen
– de invloed van het Europese recht op de Nederlandse rechtspleging, Nijmegen: Wolf Legal
Publishers 2002; A.W.H. Meij, Europese rechtspraak in de Nederlandse rechtspleging:
impressies uit Den Haag en Luxemburg. Preadvies Nederlandse Juristenvereniging over het
onderwerp Internationale rechtspraak in de Nederlandse rechtsorde, Deventer: W.E.J.
Tjeenk Willink 1999, R.H.M. Jansen, A.C. Koster en R.F.B. van Zutphen (red.), European
Ambitions of the National Judiciary, Deventer: Kluwer Law International 1997.
9
Waarvan het resultaat zijn weerslag heeft gekregen in het boek van Gerbrandy 2009.
10
Eerder onderzoek van Jarvis en Lichtenwalder richtte zich op het recht betreffende
het vrijegoederenverkeer bij de nationale rechter, een reden om nu de aandacht op andere
vrijheden te richten. Jarvis onderzocht hiervoor mede Nederlandse Europeesrechtelijke
rechtspraak. Zie M. Jarvis, The Application of EC Law by National Courts. The Free
Movement of Goods, Oxford: Oxford University Press 1998 en W. Lichtenwalder, Die
anwendung von Art. 30 EGV in der mitgliedstaatlichen Rechtsprechung, Frankfurt am Main:
Lang 1996.
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een kernonderdeel van het Europees economisch recht. Sinds het Verdrag van
Rome vormen ze een hoeksteen voor de totstandkoming van de interne markt,
decennialang een van de belangrijkste instrumenten om de doelstelling van de
Europese samenwerking te verwezenlijken. Dit onderzoek concentreert zich op
het primaire recht over deze verdragsvrijheden, waarvan de basisbepalingen
tegenwoordig zijn opgenomen in het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie.
De economische vestigingsvrijheid houdt kort gezegd in dat iedere Europese
onderneming zich in beginsel overal binnen de EU moeten kunnen vestigen en daar
zo min mogelijk bij belemmerd moet worden: het Europees recht garandeert onder
voorwaarden de vrijheid tot vestiging. Het vrijedienstenverkeer streeft na dat
diensten binnen de EU in beginsel vrij moeten kunnen worden verricht en
ontvangen, waarbij geen onnodige belemmeringen zich mogen voordoen. Het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie geeft hiervoor een primair
kader, dat door het Europese Hof van Justitie rechtstreekse werking is toegekend.
Dit houdt in dat private partijen zich voor de nationale rechter kunnen beroepen op
de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer. Het primaire kader gaat in
hoofdlijn van het volgende toepassingssysteem uit: belemmerende maatregelen zijn
in beginsel verboden, maar kunnen worden gerechtvaardigd uit oogpunt van publiek
belang. Noodzakelijk is wel dat een rechtvaardiging voldoet aan de eisen van het
evenredigheidsbeginsel: de maatregel moet geschikt zijn om het beoogde doel te
bereiken, moet niet verder gaan dan noodzakelijk is voor het bereiken van dat doel
en hoort te leiden tot een evenredige verdeling van marktbelang en andere te
beschermen publieke belangen.

Door de jaren heen is de reikwijdte van de vrijheden in de jurisprudentie van het
Hof van Justitie dusdanig uitgelegd dat de verwachting gerechtvaardigd was dat
er op dit deelterrein van het Europees recht binnen de Nederlandse rechtspraak
wel enige ervaring moest zijn ontstaan. Nader onderzoek maakte duidelijk dat
die ‘enige ervaring’ op zijn zachtst gezegd op een understatement neerkwam.
Vooral de afgelopen 10 jaar bleek de hoeveelheid Nederlandse rechtspraak over
deze fundamentele vrijheden brisant toegenomen.
Was het in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw nog zeer
uitzonderlijk dat zich bij de Nederlandse rechter een zaak over het
vrijedienstenverkeer of de vestigingsvrijheid voordeed, vanaf begin jaren
negentig is er steeds meer Nederlandse jurisprudentie beschikbaar waarin een
van beide vrijheden een rol speelt. Grofweg – gegeven het feit dat lang niet alle
Nederlandse jurisprudentie automatisch wordt gepubliceerd 11 en dat er ook in
11

Volgens voorzitter Philippart van de redactieraad van www.rechtspraak.nl staat,
ingegeven door kostenoverwegingen, amper één procent van de uitspraken die Nederlandse
rechters jaarlijks doen, gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. Zie
http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Alle+uitspraken+publiceren+is+verkwisting+van+bel
astinggeld.htm.
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dit verband vette en magere jaren bestaan – gaat het tegenwoordig gemiddeld
om ongeveer 80 uitspraken per jaar.
Hoe is dat te verklaren? Statistisch onderzoek maakt duidelijk dat de
dienstensector tegenwoordig een ruime meerderheid van de economische
activiteit in de reële economie van de EU vertegenwoordigt. 12 Het juridische
kader voor het vrijedienstenverkeer en de vestigingsvrijheid vertolkt vandaag de
dag een door de oorspronkelijke Europese Verdragsopstellers ongetwijfeld
onvoorzien groot maatschappelijk belang. 13 Of zoals Hatzopoulos in 2000
opmerkt:
‘The closing decade of this millennium marks the infant age of the ‘information
society’, wherein the production and trade of goods loses its economic prevalence
and becomes ancillary to the exchange of information and the provision of services.
This new era is also called the ‘services society’. Such an important technological
and economic (r)evolution necessarily affects the applicable law, both on a national
14
and supranational level.’

In de jurisprudentie van het Hof van Justitie is dit terug te zien. De afgelopen
twee decennia is de Europese rechtsontwikkeling op het terrein van het
vrijedienstenverkeer en ook de vestigingsvrijheid enorm toegenomen. 15
12

Zie bijvoorbeeld P. Alajääslö, Main features of the EU-27 services sector, Eurostat,
Issue number 78/2008: ‘Services were the main activity of 14.5 million enterprises in the EU27 in 2005, which generated a turnover of EUR 11 974 billion. Producing a value added of
EUR 2 991 billion and employing 76 million persons, Services accounted for respectively 56
% and 60 % of the non-financial business economy. […] When one looks at the contribution
made by Services to the Member States’ non-financial business economies […], the United
Kingdom, the Netherlands, Ireland and Greece were clearly the most specialised in terms of
employment as the Services sector made up more than 70 % of their non-financial business
economies.’
13
Daar draagt mede het proces van ‘servitization of products’ aan bij, ofwel de
‘verdienstisering’ van de economie. Dat wil zeggen dat tegenwoordig goederen door
ondernemingen in toenemende mate gekoppeld aan een servicecontract of servicerelatie op de
markt worden gezet. Goederen worden aldus onderdeel van een verrichte dienst. Daarover
reeds S. Vandermerwe, J. Rada, ‘Servitization of business. Adding value by adding services’,
in: European Management Journal 6, 1988, p. 314-324. Deze ontwikkeling heeft zijn
weerslag op het recht. Het maakt aannemelijk dat het zwaartepunt wat het vrijverkeerrecht
betreft tegenwoordig eerder bij het recht betreffende het vrijedienstenverkeer ligt dan bij het
vrijegoederenverkeer.
14
V. Hatzopoulos, ‘Recent developments of the case law of the ECJ in the field of
services’, in: CMLR 37, 2000, p. 43-82, op p. 43.
15
Hatzopoulos wijst in zijn schets van de ontwikkelingen met betrekking tot het
vrijedienstenverkeer in de rechtspraak van het Hof van Justitie tussen 1995 en 1999 op het feit
dat de hoeveelheid uitspraken op dit terrein vanaf 1991 constant steeg: ‘after a long period of
relative inactivity, whereby the ECJ would give an average of three services cases a year,
from 1991 onwards the amount of Court decisions on services has been constantly on the
rise.’ Hatzopoulos 2000, p. 43. In een follow-up-artikel over de ontwikkelingen in de
jurisprudentie van het Hof van Justitie op dit terrein over de periode 2000 tot 2005 wordt door
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Het is niet onwaarschijnlijk dat het aantal Nederlandse uitspraken over deze
vrijheden in de nabije toekomst verder zal oplopen. Deze verwachting heeft te
maken met de invloed van de Dienstenrichtlijn op het recht betreffende de
vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer.
Ondanks het grote belang van de dienstensector voor de reële economie bleven de
grensoverschrijdende vestiging, de verrichting en het ontvangen van diensten door
in het bijzonder het midden en kleinbedrijf in de EU in de afgelopen decennia
relatief beperkt. Om het grensoverschrijdende vrijedienstenverkeer en de
grensoverschrijdende vestiging verder te stimuleren heeft de Europese wetgever, na
een bijzonder controversieel wetgevingstraject, uiteindelijk op 12 december 2006 de
dienstenrichtlijn aangenomen. 16
Deze richtlijn is een vorm van ‘horizontale harmonisatie’: de richtlijn stelt algemene
bepalingen vast ‘ter vergemakkelijking van de uitoefening van de vrijheid van
vestiging van dienstverrichters en het vrije verkeer van diensten […], met
waarborging van een hoge kwaliteit van de diensten’ (artikel 1 lid 1
Dienstenrichtlijn) en concentreert zich niet op bepaalde sectoren. In beginsel strekt
de richtlijn zich uit tot alle diensten die binnen het Europeesrechtelijke
dienstenbegrip te plaatsen zijn. De Europese wetgever heeft echter een groot aantal
specifieke diensten uitgezonderd van de werkingssfeer van de richtlijn. Deze
worden niet geraakt, althans niet direct, door de harmoniserende werking van de
Dienstenrichtlijn. Op dat soort diensten blijft evenwel het normale Verdragskader
net zo goed van toepassing. Dat betekent dat belemmeringen op dat soort diensten
of vestiging in beginsel verboden zijn en gerechtvaardigd moeten worden door
nationale overheden. De ruimte voor rechtvaardiging van dergelijke diensten door
lidstaten is echter groter. Overigens zal de dienstenrichtlijn zelf, zijnde secundair
Europees recht, in grote lijn moeten voldoen aan de uitleg die is gegeven aan het
daarvoor relevante primaire recht inzake de vestigingsvrijheid en het
vrijedienstenverkeer.

Hatzopoulos en Do gesignaleerd: ‘The first striking feature is that it has to deal with almost
3.5 times as many cases in the five year period as the previous one. Thus, the ECJ has gone
from deciding 40 cases in the five year period between 1995-1999 to deciding over 140 cases
based on Article 49 EC between 2000-2005.’ Uit V. Hatzoupoulos, T.U. Do, ‘The case law of
the ECJ concerning the free provision of services: 2000-2005’, in: CMLR 43, 2006, p. 923991 op p. 923.
16
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december
2006 betreffende diensten op de interne markt. Daarover in het algemeen C. Barnard,
‘Unravelling the services directive’, in: CMLR 45, 2008, p. 323-394, H.F. Köck, M.M.
Karollus (eds), The New Services Directive of the European Union. Hopes and Expectations
from the Angle of a (Further) Completion of the Internal Market, FIDE XXIII Congress Linz
2008 - Congress Publications Vol. 3, Baden-Baden: Nomos 2008 en J.W. van de Gronden, E.
Belhadj, S.J.H. Evans, ‘De Dienstenrichtlijn: de gebreken van de deugden? Een eerste
verkenning van de Dienstenrichtlijn’ in: SEW 2007, p. 141-152.
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De Dienstenrichtlijn is in Nederland onder meer geïmplementeerd in de
Dienstenwet. 17 De invoering van een algemeen kader voor het dienstenverkeer
en de vestigingsvrijheid in de Nederlandse wetgeving rechtvaardigt de
verwachting dat deze gedeeltelijk geharmoniseerde Europeesrechtelijke
vrijheden een toenemende belangstelling zullen gaan genieten, mede gezien de
grote reflexwerking van de dienstenrichtlijn op de praktijk van Nederlandse
bestuursorganen. Het complexe harmonisatieproduct dat de dienstenrichtlijn is
geworden – met de nodige interne tegenstrijdigheden 18 –, voedt de verwachting
dat in de komende jaren de hoeveelheid nationale jurisprudentie over het
vrijedienstenverkeer en de vestigingvrijheid zeker niet zal afnemen, maar eerder
verder zal toenemen.
Het recht over de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer is gedeeltelijk
uitontwikkeld, maar staat ook aan het begin van verdere ontwikkeling. Dat
levert een mooi vertrekpunt op om juist dit gedeelte Europees recht in Nederland
als exponent te nemen voor een onderzoek naar nationale Europeesrechtelijke
rechtspraak. Toen vervolgens bleek dat het onderzoek naar de Nederlandse
rechtspraak over deze vrijheden een ruime hoeveelheid uitspraken opleverde,
werd duidelijk dat dit terrein al voldoende materiaal bood om als basis te dienen
voor het in kaart brengen van autonomie van de nationale rechter in het
Europees recht in de praktijk tegen de achtergrond van het stelsel van Europese
rechtspleging. Het onderzoek is daardoor ‘Nederlands georiënteerd’, 19 een
beperking van het onderzoek die moet worden erkend. Toch acht ik het zeer wel
verdedigbaar om met behulp van een algemene theoretische inkadering en de
koppeling aan de praktijk analyse van de manier waarop de rechter opereert, te
kunnen bijdragen aan de kennis van de nationale Europeesrechtelijke
rechtspraak en de rol van de nationale rechter in het Europees recht.
1.2 Probleemstelling en onderzoeksvraag
Wees Samkalden in 1963 op het belang van de Europeesrechtelijke uitspraken
van nationale rechters, het Europees Parlement verwoordde het in 2008 als volgt

17

Staatsblad 2009, 503. Daarnaast is er een Aanpassingwet (Staatsblad 2009, 616) en
geeft een ministeriële regeling een indicatieve vaststelling van de reikwijdte Dienstenwet
(Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 februari 2010, nr. WJZ/9216044).
Zie over de implementatie van de dienstenrichtlijn de themawebsite van de Rijksoverheid
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dienstenrichtlijn#ref-ez; het themanummer van het
Tijdschrift voor Consumentenrecht 2010-2 en M.R. Botman, ‘De Dienstenwet: dekt de vlag
de lading’, in: NTER, 2010, p.109-116.
18
Daarover bijvoorbeeld Barnard 2008, op p. 324-325, 344.
19
Vgl. Prechal 2006, p. 432.
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‘het Gemeenschapsrecht [blijft] een dode letter als het in de lidstaten niet naar
behoren wordt toegepast, onder andere door de nationale rechters, die derhalve de
hoeksteen vormen van het Europees gerechtelijk apparaat en die een wezenlijke en
onontbeerlijke rol spelen in de totstandkoming van een gemeenschappelijke Europese
rechtsorde, ook in het licht van de recente prestaties van de communautaire wetgever
om een grotere rol toe te kennen aan de nationale rechters en hen bij de toepassing
20
van het Gemeenschapsrecht meer verantwoordelijkheid te geven.’

Dit citaat afkomstig uit een aangenomen resolutie onderstreept dat de nationale
rechtspleging ook volgens het Europees Parlement van wezenlijke betekenis is
voor het Europees recht. Zonder de Europeesrechtelijke rechtspleging in de EUlidstaten blijft het Europees recht een dode letter, de Europeesrechtelijke
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie kennelijk
daargelaten.
De resolutie spreekt alleen over ‘toepassing’ van het Europees recht. Dat roept
verschillende vragen op. Beperkt de taak van de nationale rechter zich in de
praktijk tot rechtstoepassing? Of neemt de rechter ook een taak in het
interpreteren van het Europees recht? En waar komt die toepassing dan in de
praktijk nu werkelijk op neer? Wat voor kenmerken van feitelijke autonomie
heeft de nationale rechter in de praktijk? En wat betekent dat voor het begrip van
het stelsel van Europese rechtspleging? Wat voor gezag heeft de
Europeesrechtelijke rechtspraak van de nationale rechter? Naar die
fundamentele vragen blijkt tot op heden opmerkelijk weinig onderzoek
uitgevoerd. Zoals Prechal in 2006 opmerkt bestaan er her en der wel publicaties
die ingaan op de nationale rechterlijke praktijk, maar bestaat er nauwelijks
systematisch onderzoek in dit verband. 21
Van het beperkte bestaande onderzoek richt het merendeel zich op de vraag of
de nationale rechter het Europees recht wel gemeenschapsrechtconform heeft
toegepast. 22 Met andere woorden: of de lijnen van het Hof van Justitie van de
20

Resolutie van het Europees Parlement van 9 juli 2008 over de taak van de nationale
rechter binnen het Europees gerechtelijk apparaat (2007/2027(INI)). In de resolutie wordt wat
de prestaties van de Europese wetgever betreft, verwezen naar Verordening (EG) nr. 1/2003
van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van
de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1).
21
Prechal 2006, p. 432. Zij baseert haar stelling dat de kwaliteit en deskundigheid van
nationale rechters om Europees recht (correct) toe te passen reden tot zorg vormt op enkele
publicaties, persoonlijke ervaringen en contacten met nationale rechters en wijst erop: ‘It is
difficult to make statements which can be generalized, as there is, as far as I know, no
systematic research that has been done in this area.’
22
Op het terrein van het vrijverkeerrecht kan in dit verband het werk van Jarvis 1998
en Lichtenwalder 1996 worden genoemd. Op het terrein van de invloed van het Europees
recht op nationaal bestuursprocesrecht kan worden gewezen op M. Eliantonio,
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Europese Unie en de Europese wetgever in de decentrale rechtspleging
daadwerkelijk zijn opgevolgd. Een dergelijke perspectief is op zijn minst
eenzijdig te noemen. Het gaat te veel uit van de veronderstelling dat het stelsel
van Europese rechtspleging alleen wordt bepaald of zou moeten worden bepaald
door de autonomie van de centrale rechtspleging. Alsof het neerkomt op een
soort van eenrichtingsverkeer: het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist,
de nationale rechter heeft maar te volgen. In werkelijkheid ligt een en ander
vermoedelijk een stuk genuanceerder.
In het stelsel van Europese rechtspleging zijn de nationale rechtspraak en het
Hof van Justitie van de Europese Unie op zijn minst communicerende vaten. 23
Dat blijkt duidelijk uit de prejudiciële procedure. Maar een wezenlijk deel van
de Europese rechtspleging die zich in een nationale context voordoet speelt zich
af buiten de sfeer van de prejudiciële procedure, zoals ook al uit de proloog naar
voren kwam. Aandacht voor die Europeesrechtelijke jurisprudentie is eveneens
van belang voor het begrip van het Europees recht en de Europese rechtspleging.
Het is zeer aannemelijk dat het merendeel van Europeesrechtelijke uitspraken
als zodanig tegenwoordig door nationale rechters wordt uitgesproken. 24 Dat
gegeven zou de reële suggestie kunnen wekken dat de betekenis van de
nationale rechtspraak voor de bescherming, eenheid en ontwikkeling van de
Europeanisation of Administrative Justice? The influence of the ECJ’s case law in Italy,
Germany and England, Groningen: Europa Law Publishing 2009. Met betrekking tot de
private handhaving van het Europees mededingingsrecht A.P. Komninos, EC Private
Antitrust Enforcement. Decentralised Application of EC Competition Law by National Courts,
Oxford: Hart Publishing 2008, ook de benadering van Gerbrandy is ten dele gericht op de
vraag of wettelijke materiële convergentie tussen het Europees mededingingsrecht en het
Nederlandse mededingingsrecht tot procedurele en materiële convergentie bij de
bestuursrechter leidt en vervolgens hoe deze ontwikkeling normatief is te waarderen in het
licht van het beginsel van effectieve rechtsbescherming, dat weliswaar in haar optiek ook een
Nederlandse variant als rechtsstatelijk beginsel heeft, maar primair een Europeesrechtelijk
beginsel is. Zie Gerbrandy 2009, hoofdstuk 1 en 2.
23
Vgl. K. Lenaerts, ‘The Legal Protection of Private Parties under the EC Treaty: a
Coherent and Complete System of Judicial Review?’, in: Scritti in onore Giuseppe Federico
Mancini, Vol II, Milano: Giuffrè 1998, p. 591-623, Prechal 2006, op p. 430-431, R.J.G.M.
Widdershoven, ‘Annotatie bij het arrest Johnston’, in: Beukers e.a. 2010, p. 177-182 op p.
179.
24
`
Vgl. reeds L.A. Geelhoed, ‘De kwaliteit van het gemeenschapsrecht’, in: H.G.
Schermers, R.H. Lauwaars, L. Goffin, B.H. ter Kuile, L.A. Geelhoed, Rechtsbescherming in
de Europese Gemeenschappen, Kluwer: Deventer 1975, p. 129-158 op p. 130: ‘Verreweg het
grootste aantal uitspraken over het gemeenschapsrecht is afkomstig van nationale jurisdicties.
Ook wanneer de uitspraken waaraan een prejudiciële uitspraak van het Hof van Justitie is
voorafgegaan niet worden meegerekend, ligt het kwantitatieve zwaartepunt duidelijk bij de
nationale rechter; de werkelijke receptie van het gemeenschapsrecht berust in de eerste plaats
bij hem.’ Eveneens bijvoorbeeld J. Temple Lang, ‘The Duties of National Courts under
Community Constitutional Law’, in: ELRev 22, 1997, p. 3-18 op p. 3: ‘In fact national courts
probably interpret and apply Community law more often than the two Community courts do.’
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Europese rechtsorde in wezen maar moeilijk kan worden overschat. Maar we
weten te weinig van de praktijk van de nationale Europeesrechtelijke
rechtspraak om daar verantwoorde uitspraken over te doen.
Het onderhavige onderzoek is gemotiveerd vanuit dit kennistekort. Met dit
proefschrift streef ik ernaar om aan de hand van lidstatelijke uitsprakenpraktijk
kenmerken van het feitelijke verschijnsel van autonomie van de nationale
rechter in het Europees recht in kaart te brengen en te duiden tegen de
achtergrond van het stelsel van Europese rechtspleging. Met als doel om in de
eerste plaats bij te dragen aan het verantwoorde weten op dit terrein en, ten
tweede, onderzoekend en vragend het gezag van de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak voor de Europese rechtsorde te verkennen.
Voor de concretisering van dit streven kan vanzelfsprekend gekozen worden uit
een veelheid van manieren om onderzoek te doen naar de praktijk van nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak. Om het onderzoek te begrenzen heb ik, zoals
hierboven al naar voren kwam, ervoor gekozen om grondig en verdiepend
onderzoek te doen naar de uitsprakenpraktijk ten aanzien van een beperkt
gedeelte Europees recht in de specifieke rechtsplegingscontext van één lidstaat.
Daarbij neem ik het nationale procesrechtelijke kader als een feitelijk gegeven
en ben ik niet van plan dit procesrecht als zodanig te toetsen aan het Europees
recht. Ook stel ik mij niet expliciet ten doel de resultaten van het onderzoek te
vertalen naar de concrete context en mogelijke gevolgen voor het Nederlandse
procesrecht. Dit is een beperking van het onderzoek die vooraf moet worden
erkend.
De doelstelling van het boek wordt bereikt door de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak van Nederlandse rechters op het terrein van het
Europees recht op het gebied van de Verdragsrechtelijke vestigingsvrijheid en/of
het vrijedienstenverkeer over de periode tussen 1 januari 1975 tot en met 31
december 2008 te onderzoeken. 25
De afbakening van de periode lijkt wellicht willekeurig gekozen, maar is niet
geheel zonder reden. Op 1 januari 1975 was de directe werking van zowel de
vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer in de jurisprudentie van het Hof
van Justitie pas recent erkend. In het voorafgaande jaar erkende het Hof van
Justitie namelijk achtereenvolgens de directe werking van de vestigingsvrijheid
op 21 juni in de zaak Reyners op prejudiciële vragen van de Belgische Raad van
State en op 3 december, na prejudiciële vragen van de Centrale Raad van
25

Waar dit boek spreekt van de vestigingsvrijheid en/of het vrijedienstenverkeer,
wordt zowel de onderzochte rechtspraak bedoeld waarin dan wel de vestigingsvrijheid, het
vrijedienstenverkeer of zowel de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer aan de orde is.

15

INLEIDING

Beroep, de directe werking van het vrijedienstenverkeer in de zaak Van
Binsbergen. 26 Over wat die directe werking – ook wel rechtstreekse werking
genoemd – precies inhoudt, kan verschillend worden gedacht 27 , maar de kern
ervan is toch wel dat deze erkenning van dat karakter van de bepalingen rond de
desbetreffende vrijheden de inroepbaarheid van deze normen voor de nationale
rechter mogelijk hebben gemaakt. 28 1 januari 1975 ligt daarom als begindatum
voor de hand. 29 Als einddatum van de periode waarover het
jurisprudentieonderzoek zich uitstrekte is 31 december 2008 aangehouden, dit
om de verslaglegging niet ten onder te laten gaan in de voortdurende vloed van
nieuwe rechtspraak en daardoor een zekere adempauze voor de verwerking van
de jurisprudentie in te lassen. 30
Verwoord in de centrale onderzoeksvraag gaat het in dit onderzoek om het
volgende:
Waarin uiten zich kenmerken van autonomie van de nationale rechter in
de praktijk van de Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak
betreffende de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer over de
periode 1975-2008 tegen de achtergrond van het stelsel van Europese
rechtspleging?

26

Zaak 2/74, Reyners; zaak 33/74, Van Binsbergen. Zie hierover de annotatie van
S.C.G. van den Bogaert bij het arrest Reyners in: Beukers e.a. 2010, p. 83-89.
27
Daarvan getuigen bijvoorbeeld verschillende van de bijdragen aan J.M. Prinssen,
A.A.M. Schrauwen (eds), Direct Effect; Rethinking a Classic of EC Legal Doctrine,
Groningen: Europa Law Publishing 2002.
28
Vgl. W.T. Eijsbouts, J.H. Jans, L.A.J. Senden, A. Prechal (red.), Europees recht –
Algemeen Deel. Sinds het Verdrag van Lissabon, Groningen: Europa Law Publishing 2010, p.
251-255.
29
Voorafgaand aan 1 januari 1975 hebben zich binnen de Nederlandse rechtspraak
waarschijnlijk niet veel gevallen voorgedaan waarin de vestigingsvrijheid en/of het
vrijedienstenverkeer aan de orde was, al moet worden toegegeven dat het arrest Van
Binsbergen juist tot stand is gekomen na prejudiciële verwijzing door de Centrale Raad van
Beroep en er bijvoorbeeld kan worden gewezen op een arrest van het Gerechtshof Arnhem
van 5 december 1962, NJ 1963, 241 waarin een appellant zich beroept op zowel het
vrijegoederenverkeer als de vestigingsvrijheid (de artikelen 36, 37 en 52-58 EEG-Verdrag) en
verzoekt om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie, maar het Gerechtshof niets
‘vermag aan te treffen dat aan de stelling van appellante steun geeft’, mede omdat naar
oordeel van het Gerechtshof deze bepalingen ‘uitsluitend tot de Lid-Staten geboden en
verboden richten’. Hierover I. Samkalden, ‘Annotatie bij Gerechtshof Arnhem, 5 december
1962’, in: SEW 1963, p. 353-354.
30
Van de Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak na 31 december 2008 zijn
enkele, incidentele, voorbeelden meegenomen.
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1.3 Onderzoeksmethodiek, bronnen en verantwoording
Het doel van het onderzoek is de beantwoording van de centrale
onderzoeksvraag. Dit onderzoek richt zich op het recht als wetenschapsgebied. 31
Het onderzoek waarvan dit boek de weerslag geeft, beschrijft rechterlijke
praktijk aan de hand van uitspraken, rechtsfeiten, en duidt deze in de context van
het recht. De methode is daarmee juridisch-dogmatisch en kwalitatief van aard.
Het is bij uitstek disciplinair van karakter. Het kent als zodanig geen
economische, bestuurskundige, politicologische, geografische of andersoortige
(sociaal-) wetenschappelijke invalshoek.
Het is zeker niet ondenkbaar om onderzoek te doen naar de niet-juridische effecten
of percepties van de Europeanisering van de nationale rechtspleging of de Europese
vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer binnen de Europese Unie. Denk
bijvoorbeeld aan de mogelijke economische, sociaal-maatschappelijke,
migratorische en politieke effecten die daarmee zouden kunnen samenhangen. In dit
onderzoek onthoud ik mij van een dergelijke invalshoek.

In dit onderzoek gaat het om het in kaart brengen van kenmerken van autonomie
van de nationale rechter in de praktijk. Hierboven maakte ik duidelijk dat ik het
begrip ‘autonomie’ daarbij in de eerste plaats als functioneel concept gebruik.
Het dient, kort gezegd, als hulpmiddel, als feitelijk gegeven om de onderzochte
werkelijkheid te beschrijven en context te geven aan relaties ten opzichte
waarvan de nationale rechter feitelijk autonoom opereert. Een nadere inkadering
van dit gebruik van het concept autonomie zal in het volgende hoofdstuk worden
gegeven.
De primaire bron voor de kennis van de praktijk is, zoals gezegd, een
verzameling van rechterlijke uitspraken. Daaruit vloeien de bevindingen voort.
Dit heeft consequenties voor het methodologische domein waarin het onderzoek
moet worden gesitueerd. De uitspraak van de rechter is een eindpunt, andere
vormen van geschilbeslechting hebben kennelijk niet afdoende gewerkt of
kennelijk niet volstaan. Het is gekomen tot een uitspraak die beslist over een
rechtsstrijd tussen partijen. Zodra de rechter uitspraak doet over een bij hem
31

Juridisch onderzoek behoeft in mijn visie uit zichzelf geen aanvulling uit andere
vakgebieden om het wetenschappelijk karakter ervan te rechtvaardigen. Het heeft tot op
zekere hoogte een eigen, specifiek karakter. In zelfde zin C.H. van Rhee, ‘Geen
rechtsgeleerdheid, maar rechtswetenschap!’, in: RM Themis 2004, p. 196-201, J.H.A. Lokin,
‘Regtskunde, rechtsgeleerdheid, rechtswetenschap’, in: RM Themis 2008, p. 49-51, C.
Sieburgh, ‘L’art de la distinction’, in: NJB, 2008, p. 3-13, P. Westerman, M. Wissink,
‘Rechtsgeleerdheid als rechtswetenschap’, in: NJB, 2008, p. 503-506. Andere benadering
geven C.J.J.M. Stolker, ‘“Ja, geléérd zijn jullie wel!” Over de status van de
rechtswetenschap’, in: NJB, 2003, p. 766-778 of G. de Geest, ‘Hoe maken we van de
rechtswetenschap een volwaardige wetenschap?’, in: NJB, 2004, p. 58-66.
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omgaand geschil en we daarover willen gaan spreken, bevinden we ons in ieder
geval in het juridische domein en binnen de sfeer van de rechtsgeleerdheid. 32
Een rechterlijke uitspraak kan niet geïsoleerd worden beschouwd, maar vindt
zijn oorsprong, richting en begrenzing in de context van het recht. 33 De
uitspraak is het ultieme verantwoordingsmoment van de rechter. In de uitspraak
legt de rechter verantwoording af voor zijn oordeel. Als het goed is,
rechtvaardigt de rechter zijn oordeel zoveel als mogelijk in de uitspraak. Daar
doet hij recht aan recht. 34 De rechter stelt bindend vast wat rechtens is. De
uitspraak is een historisch feit, maar ook een rechtsfeit: een feit ‘waaraan het
recht zijn gevolgen verbindt, waaraan het zijn surplus aan betekenis en binding
geeft’. 35
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een selectie uit deze bestaande
rechtsfeiten, deze rechterlijke verantwoordingsmomenten in het licht van het
32
Vgl. P. van Schilfgaarde, Accidituïtie in de rechtsvinding, Amsterdam: Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen 2006, op p. 26: ‘voor mijn betoog is slechts van
belang dat ik een gebied in intellectuele zin aanwijs, waarin de door mij bedoelde
werkzaamheid gestalte kan krijgen of krijgt. Ik noem dat gebied de ‘juridische sfeer’ of de
‘juridische werkelijkheid’, zonder de pretentie van een enigszins nauwkeurige afbakening.
[…] Wat dit betreft mag men mijn betoog zo opvatten dat alles wat in dit ruim te nemen
gebied aan oordelen gebeurt, ook in de gevallen waarin men het recht als systeem van regels
voor particuliere doeleinden wil gebruiken, zich afspeelt in afhankelijkheid van dat systeem,
en daarom noodzakelijk afhankelijk is van de aan dat systeem ten grondslag liggende
werkzaamheid van de rede die ik als recht aanduid.’
33
Vgl. H. Franken, ‘Rechtswetenschap’, in: RM Themis 2004, p. 1-2, op p. 1: ‘In de
rechtswetenschap houdt men zich enerzijds bezig met de kennis en methoden van bestudering
en anderzijds met de bewerking van verschijningsvormen van recht. […] De wetgeving en
rechtspraak vormen het voorwerp van wetenschappelijk onderzoek, waarvan de resultaten
weer bij wetgeving en rechtspraak worden gebruikt. Recht maakt in deze opvatting deel uit
van de context waarin het zijn oorsprong en toepassing vindt. De rechtswetenschap betreft
dan ook niet alleen het – op afstand – bestuderen van een systeem van regels of rechterlijke
uitspraken, maar ook het bezig zijn met het gedrag van degenen, die leven in en volgens het
recht.’
34
Vgl. Van Schilfgaarde 2006, op p. 23: ‘het recht waarover ik spreek [is] niet een
gegeven ‘ding’, dat veraf kan liggen of dichtbij, maar een werkzaamheid die wordt gedaan, of
– anders gezegd – als werkzaamheid, als rechtsoefening, tot leven moet komen. Deze
bepaling gaat vooraf aan de nadere bepaling van het recht als een werkzaamheid van de rede,
die in het oordeel gestalte moet krijgen.’ Overigens gaat Van Schilfgaarde daarbij uit van een
rechtsvinding in ruime zin: deze vindt plaats ‘telkens wanneer – in of buiten de sfeer van de
rechter – over feiten, gebeurtenissen of toestanden oordelen totstandkomen die een
ambachtelijk-juridische pretentie hebben.’ Van Schilfgaarde 2006, op p. 6 en p. 25.
35
W.T. Eijsbouts, ‘Autonomie en structuur van het feit, in het bijzonder het
rechtsfeit’, in: M. Spiering, M. van Montfrans, J.Th. Leersen, W.T. Eijsbouts (red.), De
weerspannigheid van de feiten. Opstellen over geschiedenis, politiek, recht en literatuur
aangeboden aan W.H. Roobol, Hilversum: Uitgeverij Verloren 2000, p. 65-74 op p. 65 en op
p. 68: ‘Men moet begrijpen: het rechterlijke oordeel zelf is een enkelvoudig historisch feit van
het zuiverste water. Het heeft een datum, plaats, auteur en alle aspecten van het feit.’
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juridisch-dogmatisch kader van het recht. Rechtspraak is, zoals gezegd, de
voornaamste bron van het onderzoek. Dat maakt de juridische-dogmatische,
kwalitatieve methode die in dit onderzoek is gevolgd, verdedigbaar en
gerechtvaardigd.
De beschikbare relevante jurisprudentie van zowel het Hof van Justitie als de
Nederlandse rechtspleging is onderzocht. Het jurisprudentieonderzoek naar de
Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak waarin de vestigingsvrijheid en/of
het vrijedienstenverkeer een element vormde, strekte zich uit tot gepubliceerde
rechtspraak over de periode 1975-2008. Het jurisprudentieregister geeft een
overzicht van de verzamelde jurisprudentie ten behoeve van het
achtergrondonderzoek. Naar een selectie daarvan wordt expliciet verwezen in dit
bewust beknopt gehouden boek.
Het jurisprudentieonderzoek strekt zich uit tot een ruim tijdsbestek. De wereld is
in deze periode evident ingrijpend veranderd, het Europees recht evenzeer. In de
afgelopen decennia heeft een verbreding, verdieping en verfijning van het
Europees recht plaatsgehad. Het tegenwoordige bestaan van een Europese Unie
van 27 lidstaten of bijvoorbeeld de dagelijkse invloed van de informatie- en
telecommunicatietechnologie moeten in 1975 nog trekken van een irreëel,
utopisch beeld hebben geleken. Zoals bij elke beschouwing over een dergelijk
tijdspad heeft zich een onnoemelijke veelheid van ontwikkelingen voorgedaan.
Zowel geopolitieke, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen als
ontwikkelingen die nauwer met de ontplooiing van onze rechtswereld zijn
verbonden. Uit de gekozen onderzoeksbenadering volgt dat deze studie zich
vrijwel louter en alleen richt op de juridische ontwikkelingen die zich in de
onderzochte jurisprudentie uiten. 36
Als wezenlijke secundaire bron moet het verrichte literatuuronderzoek worden
genoemd. Dit heeft zich gericht op de bestaande doctrine op het terrein van de
vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer en in bredere zin het Europese
vrijverkeerrecht. Daarnaast is literatuuronderzoek verricht naar de doctrine over
de taak en de rol van de nationale rechter in het Europees recht. In de
bibliografie geef ik verantwoording voor de literatuur, studies en rapporten die
bij de verwerking van het onderzoek in dit verslag zijn betrokken.
36

Overigens zijn wel tal van afgeleiden van maatschappelijke ontwikkelingen
uiteindelijk zichtbaar in de wereld van het recht. Dat werd hierboven al duidelijk ten aanzien
van de rechtsontwikkeling met betrekking tot het vrijedienstenverkeer in de afgelopen
decennia. Rechtspraak bevat een bron van kwalitatieve informatie over de Europese
contemporaine (rechts)geschiedenis. Zie bijvoorbeeld: D. Haks, ‘Rechtspraak als historische
bron’, in: P. Stokvis (red.), Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen,
Amsterdam 2007, p. 167-185.
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In de aanloopfase van het onderzoek heb ik exploratief en aftastend enkele
oriënterende gesprekken gevoerd met (oud-)rechters die in de Nederlandse
rechtspleging hebben geoordeeld over zaken waarin de vestigingsvrijheid en/of
het vrijedienstenverkeer aan de orde kwam. 37 Om een verkennend beeld te
krijgen van de praktijk van het onderzochte Europees recht in de Nederlandse
rechtspleging zijn enkele malen zittingen van rechtscolleges bezocht. Daardoor
kreeg ik een zekere indruk van de wijze waarop tijdens zittingen met de
elementen van Europees recht wordt omgegaan en de manier waarop partijen
deze niet, gedeeltelijk of in ruime omvang ter zitting aan de orde stellen. Beide
informatiebronnen (het bezoek aan de zittingen en de gesprekken met rechters)
zijn een opmaat voor de oriëntatie van het onderzoek geweest, maar hebben als
zodanig geen expliciete plek in de verslaglegging ervan in dit boek gekregen.
1.4 Opbouw van het boek
Voordat wordt toegekomen aan de praktijkvoorbeelden uit de Nederlandse
Europeesrechtelijke rechtspraak met betrekking tot de vestigingsvrijheid en/of
het vrijedienstenverkeer, schetst hoofdstuk 2 een theoretische inkadering om het
feitelijke verschijnsel van nationale rechterlijke autonomie in het Europees recht
nader van context te voorzien. Dit hoofdstuk gaat in de eerste plaats verder in op
de algemene verplichtingen en verwachtingen ten aanzien van de nationale
rechter in het stelsel van Europese rechtspleging. Het anticipeert op de rol van
de nationale rechter als Europese rechter en de taakverdeling tussen de nationale
rechter en het Hof van Justitie in het stelsel van Europese rechtspleging. Ten
tweede wordt uitgelegd wat als zodanig zou moeten worden verstaan onder
nationale rechterlijke autonomie en wordt een nadere onderscheiding van de
elementen van deze autonomie verschaft.
Vervolgens richt het boek zich op de onderzochte praktijk, de bestaande
Nederlandse Europeesrechtelijke uitspraken. In drie afzonderlijke hoofdstukken
passeren verschillende dimensies van het verschijnsel van nationale rechterlijke
autonomie aan de hand van een selectie uit de onderzochte rechtspraak de revue.
De geselecteerde thema’s uiten zich in de Nederlandse Europeesrechtelijke
rechtspraak rond de vestigingsvrijheid en/of het vrijedienstenverkeer. Hoofdstuk
3 concentreert zich op elementen van rechterlijke autonomie in de praktijk in
relatie tot de materieelrechtelijke uitlegging en toepassing van de
37

Onder meer is gesproken met enkele (oud-)leden van de volgende Nederlandse
rechterlijke colleges: rechtbank Amsterdam, rechtbank ’s-Gravenhage, rechtbank ’sHertogenbosch, rechtbank Utrecht, Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, College van
Beroep voor het bedrijfsleven, Hoge Raad.
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vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer. In het algemeen wordt er van
uitgegaan dat de materiële doorwerking van Europeesrechtelijke normen nog
steeds de meest natuurlijke vorm is van doorwerking van Europees recht. Het is
daarom een vanzelfsprekend aanknopingspunt voor het praktijkonderzoek naar
de kenmerken van nationale rechtelijke autonomie in het Europees recht. Het
gaat in dit hoofdstuk in dit licht vooral om de manier waarop de Nederlandse
rechter in de praktijk opereert en niet primair om de gegeven materiële uitleg en
toepassing. Toch volgt het hoofdstuk in opbouw de ‘logische’
toetsingssystematiek van het vrijverkeerrecht. In de eerste plaats komen
aspecten rond de materiële, de personele en de geografische werkingssfeer aan
de orde. Dan verschuift de aandacht naar de rol van de verbodsnormen van
belemmeringen op de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer in de
Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak. Ten slotte komt de rechterlijke
weging van rechtvaardigingsgronden uit oogpunt van publiek belang en
evenredigheidsbeginsel aan de orde.
Hoofdstuk 4 behandelt, kort gezegd, de praktijk van de nationale rechterlijke
kant van het prejudiciële verwijzingsrecht: de wereld voorafgaand aan het
verwijzen, het al dan niet verwijzen, de feitelijke autonomie van de vraagsteller
en de wereld na verwijzing. Uit het onderzoek naar de Nederlandse
Europeesrechtelijke rechtspraak werd duidelijk dat het prejudiciële
verwijzingsrecht als zodanig een veel breder domein beslaat dan strikt genomen
de prejudiciële procedure op zichzelf. Dit is een terrein waar de nationale rechter
bij uitstek feitelijk autonoom opereert, zelfs het Hof van Justitie heeft de
beoordeling van de nationale rechter om een prejudiciële vraag te stellen als een
expliciet ‘autonome’ bevoegdheid aangeduid, weliswaar vooral ten opzichte van
het nationale recht maar daarmee toch als een vorm van autonomie van de
nationale rechter. 38
In hoofdstuk 5 wordt stilgestaan bij een autonome ontwikkeling in de praktijk
van de Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak die pas zichtbaar werd
gedurende de loop van het jurisprudentieonderzoek en als zodanig nog weinig
aandacht in de literatuur heeft gehad. Het hoofdstuk bespreekt de ontwikkeling
van ‘nationale Europeesrechtelijke precedenten’. In dit geval gaat het om de
uitleg van een nationale rechter over een Europeesrechtelijke norm die gebruikt
wordt voor de beslechting van nieuwe geschillen met een Europeesrechtelijke
dimensie. Hier krijgt de eerdere Europeesrechtelijke uitleg van de nationale
rechter een vorm van Europeesrechtelijk gezag. Deze ontwikkeling leidt tot
allerlei boeiende vragen. In de eerste plaats komt aan de orde wat onder een
nationaal Europeesrechtelijk precedent zou moeten worden verstaan. Vervolgens
38

Zie zaak C-210/06, Cartesio, r.o. 95 en hoofdstuk 4.
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krijgen de verschillende functies van dergelijke precedenten aandacht. Ook
wordt ingegaan op de gevolgen van het bestaan en de betekenis van deze
precedenten.
Het zesde hoofdstuk omvat de slotbeschouwing. Daarin beantwoord ik de
centrale onderzoeksvraag en komen de diverse bevindingen uit de verschillende
hoofdstukken geïntegreerd aan de orde. In de eerste plaats is er een
samenvatting van de kern van de voorgaande hoofdstukken opgenomen. Ten
tweede worden kenmerken van nationale rechterlijke autonomie benoemd en
nader geduid tegen de achtergrond van het stelsel van Europese rechtspleging.
Ten slotte bevat de slotbeschouwing enkele aanbevelingen.
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2

OVER NATIONALE RECHTERLIJKE AUTONOMIE,
EEN THEORETISCHE INKADERING
‘Zo is de nationale rechter, ook voor wat de toepassing van het gemeenschapsrecht
betreft, niet aan het gezag van de gemeenschapsrechter onderworpen, maar staat
naast hem. De gemeenschappen vormen nu eenmaal nog geen federatie, waarin de
federale rechter staat boven zijn nationale collega en diens uitspraken zou kunnen
herzien of controleren. De gemeenschappen kennen alleen een verhouding van
nevenschikking van gemeenschaps- en nationale rechter, waarbij ieder de
rechtsmacht van de ander heeft te eerbiedigen en waarbij door samenwerking moet
worden getracht de problemen, waar beide bij zijn betrokken, op te lossen.’
A.M. Donner, ‘Uitlegging en toepassing’, in: Miscellanea W.J. Ganshof van der
Meersch, Bruxelles: Bruylant 1972, p. 103-126 op p. 114-115

2.1 Inleiding
Wat te verstaan onder het verschijnsel van nationale rechterlijke autonomie? Dat
wordt in dit hoofdstuk vanuit een theoretisch perspectief duidelijk gemaakt.
Maar daaraan vooraf gaat beknopte nadere inkadering over de rol van de
nationale rechter in het Europees recht, omdat het verschijnsel van nationale
rechterlijke autonomie daarvan een resultaat is. Door het hoofdstuk heen
positioneer ik het onderzoek ten opzichte van de doctrine en verantwoord ik de
uitgangspunten die in dit onderzoek zijn aangenomen.
Uit de proloog en de inleiding van dit boek werd al duidelijk dat de nationale
rechter een wezenlijke taak krijgt toebedeeld in de rechtsbescherming van het
Europees recht. Daarin is het Europees recht in grote mate afhankelijk van
nationale actoren, die een Europeesrechtelijke taak hebben gekregen. 1 Zo ligt de
eerstelijnsrechtsbescherming van Europees recht in veel gevallen in handen van
de nationale rechter. De rechtzoekende die zich beroept op een Europese norm,
verwacht dan dat de nationale rechter daar mee uit de voeten kan. 2 De rechter
moet in dat geval wat met de ingeroepen norm. Dat zal in sommige gevallen
1

In dit verband merkt Meij in zijn oratie op dat het Europees recht een ‘nogal
parasitair karakter draagt’. Want, zo vervolgt Meij, ‘Voor zijn verwezenlijking maakt het
maximaal gebruik van de nationale instellingen van de lidstaten, waarin het zich met
overtuiging nestelt. De eigen positie van het Europees recht moest, zo gezien, als het ware op
het recht van de lidstaten veroverd worden.’ Zie: A.W.H. Meij, Kringen van coherentie. Over
eenheid van rechtspraak in de context van globalisering, Utrecht: G.J. Wiarda Instituut 2009,
p. 12.
2
In het fameuze arrest 26/62, Van Gend & Loos, dat de genesis vormt van de
inroepbaarheid van Europese verdragsnormen voor de nationale rechter, spreekt het Hof van
Justitie in dit verband al over de doelmatige controle die de ‘waakzaamheid der
belanghebbenden op de verzekering van hun rechten’ vormt. Een controle die naar oordeel
van het Hof van Justitie vergelijkbaar is met het toezicht van de Europese Commissie en de
lidstaten zelf.
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betrekkelijk eenvoudig zijn, wanneer er bijvoorbeeld vaste jurisprudentie over
de uitleg van een Europese norm bestaat of de regel klip en klaar is en er
redelijkerwijs geen reden tot twijfel over de uitleg bestaat: wanneer er een
directe discriminatie op grond van nationaliteit opgenomen is in een
overheidsmaatregel gericht op dienstverlenende bedrijven, komt deze maatregel
in strijd met de verbodsnorm van het vrijedienstenverkeer en moet uit hoofde
daarvan buiten toepassing worden gelaten of dient in ieder geval door de
overheid gerechtvaardigd worden. Dat is evident. 3
Voor vrijwel geen van de gevallen die de nationale rechter krijgt voorgeschoteld
bestaat direct een dergelijke duidelijkheid. In veel gevallen moet de nationale
rechter de bestaande rechtspraak van het Hof van Justitie vertalen naar het
actuele geschil. Zodra de nationale rechter Europese normen gebruikt voor een
beslechting van een geschil, vindt er een vertaalslag plaats naar de feiten en
omstandigheden van dat nieuwe concrete geval. Daarnaast moeten we ons
realiseren dat, gegeven het simpele feit dat recht en de maatschappelijke
werkelijkheid zich blijven doorontwikkelen en een dynamisch karakter kennen,
de bestaande jurisprudentie van het Hof van Justitie gewoonweg niet altijd een
pasklaar antwoord heeft voor de nieuwe problemen waar de nationale rechter bij
wordt betrokken.
Hier begint voor de nationale rechter een eigen, zelfstandige taak om over het
recht te beslissen en de regel voor het concrete geval te stellen. Moeilijk te
ontkennen valt dat de nationale rechter bij zijn toepassing en uitlegging van
Europeesrechtelijke normen in de praktijk in ieder geval een feitelijke
autonomie beschikt. De rechter dient nu eenmaal te beslissen over het concrete
geval, een onlosmakelijk deel van de uitoefening van de rechterlijke functie.
Toch wordt deze feitelijke autonomie van de nationale rechter in de doctrine van
het Europees recht in de regel niet met zoveel woorden gearticuleerd. Over het
algemeen legt de doctrine het accent op de verplichtingen en verwachtingen van
de nationale rechter, zonder de praktijk van de nationale Europeesrechtelijke
rechtspraak daarbij in ogenschouw te nemen.

3

Voorbeelden van evidente directe discriminatie op grond van nationaliteit zijn, voor
zover ik het overzie, in de Nederlandse rechtspraak met betrekking tot de vestigingsvrijheid
en het vrijedienstenverkeer niet te vinden. Wel kan een woonplaatsvereiste dusdanig effect
hebben dat zij tot een absolute voorwaarde voor toelating tot de markt van een dienstverlener
vormt en daarmee discriminerend van aard wordt. Zie bijvoorbeeld rechtbank Arnhem, 30
maart 1988, NJ 1988/802 (Beëdigde vertaler).
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2.2 Over de nationale rechter in het Europees recht
De basis
Wat is dan de rol van de nationale rechter in het Europees recht? In het kader
van deze studie volstaan enkele opmerkingen in dit verband. Voor uitvoerige
beschouwing zij verwezen naar de algemene literatuur. 4 In ieder geval is
duidelijk dat tegen de achtergrond van de Europeesrechtelijke doctrine de
nationale rechter Europeesrechtconform hoort recht te spreken, of hij nu wil of
niet. 5 Met andere woorden: de nationale rechter is in ieder geval niet op eigen
rechtsbesef aangewezen en beslecht niet als ‘goede man naar billijkheid’, 6 maar
weet zich gebonden aan de stand van het Europees recht op een bepaald moment
in de tijd. 7 In het geval van een Europeesrechtelijke zaak hoort de rechter in zijn

4
Zie in algemene zin W.T. Eijsbouts e.a. 2010, hoofdstuk 1, 8 en 10, D. Chalmers, G.
Davies, G. Monti, European Union Law, Cambridge: Cambridge University Press 2010,
hoofdstuk 4 en 7, P.J.G. Kapteyn, A.M. McDonnell, K.J.M. Mortelmans, C.W.A.
Timmermans, The Law of the European Union and the European Communities, Alphen aan
den Rijn: Kluwer Law International 2008, hoofdstuk 6 en 7, K. Lenaerts, P. van Nuffel,
Europees recht, Antwerpen/Cambridge: Intersentia 2011, deel VI, J.H. Jans, R. de Lange, S.
Prechal and R.J.G.M. Widdershoven, Europeanisation of Public Law, Groningen: Europa
Law Publishing 2007, hoofdstuk 7, M. Claes, The National Courts’ Mandate in the European
Constitution, Oxford: Hart Publishing 2006, in het bijzonder deel I, K.J.M. Mortelmans, R.H.
van Ooik, S. Prechal, Europees recht en de Nederlandse rechter. Verworvenheden en
uitdagingen, Deventer: Kluwer 2004, Kapteyn-Verloren van Themaat, Het recht van de
Europese Unie en van de Europese Gemeenschappen, Deventer: Kluwer 2003, hoofdstuk 7 en
8, K. Lenaerts, ‘The Rule of Law and the Coherence of the Judicial System of the European
Union’, in: CMLR 44 2007, p. 1645, Prechal 2006, Temple Lang 1997.
5
Vgl. Prechal 2006, p. 429-430. Het leerstuk van de conforme interpretatie verplicht
de nationale rechter om, in het kader van zijn bevoegdheid, zijn nationale recht zoveel
mogelijk uit te leggen in het licht van het Europees recht. Dit leerstuk is specifiek ingezet
door het arrest 14/83, Von Colson. Daarover J.M. Prinssen, Doorwerking van Europees recht,
Deventer: Kluwer 2004, hoofdstuk 3. Vgl. ook Claes 2006 p. 44. De opgeworpen titelvraag
van R.R. Winter in zijn artikel ‘Kan iedere Nederlandse rechter daadwerkelijk een Europese
rechter zijn? Ontwikkelingen van het netwerk van gerechtscoördinatoren’ in: Trema Special
nr. 1 2010, p. 443-446 is weliswaar van praktische relevantie, maar rechtens en feitelijk is
iedere Nederlandse rechter tevens een nationale Europeesrechtelijke rechter. Vgl. Temple
Lang 1997, p. 3 onder verwijzing zaak T-51/89, Tetrapak waarin het Gerecht overweegt:
‘national courts are acting as Community courts of general jurisdiction.’
6
Een van de archetypes van een rechter met een volstrekt autonome rechtsvinding uit
Wiarda’s Drie typen van rechtsvinding, waarbij Wiarda geïnspireerd wordt door het werk van
Montesquieu, De l’esprit des lois. Zie G.J. Wiarda, bewerkt door T. Koopmans, Drie typen
van rechtsvinding, Deventer: Kluwer 1999, p. 14.
7
Het Europees recht vormt, volgens het Hof van Justitie in zaak 14/68, Walt Wilhelm
een ‘eigen, in de rechtsorde der Lid-Staten geïntegreerde en voor de nationale rechterlijke
instanties bindende rechtsorde.’ In het geval van een zaak waarin een prejudiciële verwijzing
naar het Hof van Justitie heeft plaatsgehad, moet worden aangenomen dat de gegeven uitleg
voor ‘alle van het bodemgeschil kennisnemende rechterlijke instanties bindend is [..] doch dat
zij zelve hebben te beoordelen of ’s Hofs prejudiciële uitspraak hun voldoende klaarheid heeft
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proces van rechtsvinding rekening te houden met wat over dat onderwerp door
de Europese wetgever is bepaald en in ieder geval door het Hof van Justitie van
de Europese Unie is uitgelegd. Volgens artikel 19 VEU heeft laatstgenoemde
instelling tot taak ‘de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing
van de Verdragen [te] verzekeren’.
De impliciete Verdragsrechtelijke positie: de opdracht tot loyaliteit
In de Verdragsbepalingen krijgt de nationale rechter niet expliciet een taak met
betrekking tot de verzekering van de eerbiediging van het recht toebedeeld. Wel
is in het Verdrag van Lissabon de lidstatelijke plicht om een stelsel van
effectieve rechtsbescherming te verzekeren gecodificeerd. Artikel 19, eerste lid,
tweede alinea VEU legt dit in duidelijke bewoordingen op:
‘De lidstaten voorzien in de nodige rechtsmiddelen om daadwerkelijke
rechtsbescherming op de onder het recht van de Unie vallende gebieden te
verzekeren.’

Deze codificatie, gericht tot de lidstaten, kan niet zonder betekenis zijn, maar
moet in de komende jaren zijn Verdragsrechtelijke vorm en inhoud krijgen.8 Het
is een afgeleide van het in de jurisprudentie door het Hof van Justitie aanvaarde
en ontwikkelde beginsel van effectieve rechtsbescherming. Het Hof van Justitie
‘ontdekte’ dit beginsel mede op basis van het recht op een eerlijk proces (artikel
6) en het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel (artikel 13) uit het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens. 9 Ondertussen is het
beginsel van effectieve rechtsbescherming eveneens bevestigd in het, sinds het
Verdrag van Lissabon via artikel 6, eerste lid VEU juridisch bindende, artikel 47
van het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie. Het beginsel is in
de jurisprudentie van het Hof van Justitie vooral ingezet om de toegang tot de
verschaft dan wel of het noodzakelijk is het Hof andermaal te adieren.’ Het vorenstaande
komt uit zaak 29/68, Milch-, Fett- und Eierkontor II, r.o. 2 en 3.
8
Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat de bepaling als zodanig strikt genomen niet
aangeeft op welk niveau de lidstaten moeten voorzien in de nodige rechtsmiddelen om de
daadwerkelijke rechtsbescherming te verzekeren: binnen de individuele context van iedere
lidstaat of in een context van de lidstaten gezamenlijk op een Europees of regionaal niveau?
Parret ziet in de vastlegging van het beginsel van effectieve rechtsbescherming een
rechtsbasis ‘in het primaire gemeenschapsrecht voor aantasting van de procesautonomie van
lidstaten.’ Zie L. Parret, ‘En wat met de rechtsbescherming? Het Verdrag van Lissabon en de
communautaire rechter’, in: R.H. van Ooik, R.A. Wessel, De Europese Unie na het Verdrag
van Lissabon, Deventer: Kluwer 2009, p. 49-58 op p. 49-50.
9
De aanvaarding van dit beginsel gaat terug tot de zaak 222/84, Johnston waarin een
relatie aanwezig was met artikel 6 Richtlijn 76/207 op basis waarvan slachtoffers van
discriminatie een mogelijkheid dienden te hebben om rechten voor het gerecht te kunnen laten
gelden. In het arrest 22/86, Heylens, werd de koppeling van dit beginsel aan een
richtlijnbepaling losgelaten. Zie hierover de annotatie van R.J.G.M. Widdershoven bij het
arrest Johnston, in: Beukers e.a. 2010, p. 177-182.
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rechter en de rechtsmiddelen in de nationale context voor de afdwinging van
Europees recht te garanderen en emancipeert als het ware de nationale rechter
als rechtsbeschermer in het Verdragsrechtelijke ‘volledige stelsel van
rechtsmiddelen en procedures’. 10 Widdershoven wijst op het feit dat het Hof van
Justitie sinds de eeuwwisseling zijn rechtspraak over dit beginsel expliciet
afstemt op rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in
het kader van artikel 6 EVRM. 11 Het beginsel van effectieve rechtsbescherming
werkt daarmee vooral als een formeel beginsel dat minimumvoorwaarden stelt
aan de nationale Europeesrechtelijke rechtsbescherming. 12
Afgezien van de nieuwe codificatie in artikel 19 VEU spreken de Verdragen
nauwelijks over de nationale rechter. 13 Zijn belangrijke rol moet tot op heden
voornamelijk impliciet in de Verdragen worden gelezen: in het beginsel van
loyale samenwerking. 14 De verplichting om Europeesrechtconform recht te
spreken, vloeit voort uit dit beginsel. Volgens dit Verdragsbeginsel, een
Europeesrechtelijke allesvuller, treffen lidstaten ‘alle algemene en bijzondere
maatregelen die geschikt zijn om de nakoming van de uit de Verdragen of uit de
handelingen van de instellingen van de Unie voortvloeiende verplichtingen te
verzekeren. De lidstaten vergemakkelijken de vervulling van de taak van de
Unie en onthouden zich van alle maatregelen die de verwezenlijking van de
10
Vgl. bijvoorbeeld zaak C-97/91, Borelli, zaak C-50/00, UPA, zaak C-263/02, JégoQuéré, zie Jans e.a. 2007, p. 243-244.
11
Widdershoven 2010, op p. 178 en 182. Een goed voorbeeld hiervan biedt het arrest
in de gevoegde zaken C-317-320/08, Alassini, waarin tevens begrenzingen van het beginsel
van effectieve rechtsbescherming zijn aangenomen.
12
Ook Jans e.a 2007, p. 369 karakteriseren de voorwaarde van effectieve
rechtsbescherming als een minimumeis voor het nationale stelsel van rechtspleging. Van
Gerven spreekt in dit verband liever van adequate effectieve rechtsbescherming. Zie W. van
Gerven, ‘Of rights, remedies and procedures’, in: CMLR 37, 2000, p. 501-536 op p. 503.
13
Dat is opvallend omdat bijvoorbeeld de nationale parlementen sinds het Verdrag
van Lissabon een eigen positie hebben verworven binnen de Verdragsrechtelijke structuur
(artikel 12 VEU). In de voorbereidingen op de intergouvernementele conventie voor de
Grondwet voor Europa pleitte het Due-Rapport rapport wel voor een explicitering van de rol
van nationale rechter in de Verdragsrechtelijke kader. Zie O. Due e.a., Verslag van de
Studiegroep over de toekomst van het rechterlijk stelsel van de Europese Gemeenschappen,
januari 2000, beschikbaar op: http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/pdf/due_nl.pdf. Ook Meij
was voorstander van een dergelijke codificatie van de belangrijke rol van de nationale rechter
in het stelsel van Europese rechtspleging, zie A.W.H. Meij, ‘Constitutionalizing Effective
Remedies: Too Much on EU Courts, Too Little on National Courts’, in: D. Curtin, A.E.
Kellermann, S. Blockmans (eds), The EU Constitution: The Best Way Forward?, The Hague:
T.M.C. Asser Instituut 2005. Al gaf hij eerder te kennen dat erkenning van de taak van de
nationale rechter in een Verdrag ‘would change nothing but appearances – even if, by the
way, this itself could be of some use.’ Zie A.W.H. Meij, ‘Guest editorial: architects or judges?
Some comments in relation to the current debate’, in: CMLR 37 2000, p. 1039-1045. Zie
eveneens het ondersteunende pleidooi van Claes 2006, hoofdstuk 22.
14
Vgl. Prechal 2006, p. 429.
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doelstellingen van de Unie in gevaar kunnen brengen’ (artikel 4, lid 3 VEU). 15
Het Hof van Justitie heeft deze verplichtingen en verwachtingen in zijn
jurisprudentie opgedragen aan nationale rechters. 16 Volgens het standaardarrest
Simmenthal van het Hof is ‘elke in het kader van zijn bevoegdheid aangezochte
nationale rechter verplicht het gemeenschapsrecht integraal toe te passen.’ 17 Met
als ultieme consequentie dat hij ‘verplicht is zorg te dragen voor de volle
werking dezer normen, daarbij zo nodig, op eigen gezag, elke strijdige bepaling
van de – zelfs latere – nationale wetgeving buiten toepassing latende.’ 18
Wanneer een nationale maatregel in strijd komt met het Europees recht, dan
moet deze buiten toepassing worden gelaten.19
Tegen de achtergrond van de Simmenthal-verplichting verdient een drietal
verduidelijkingen aandacht die voor inkadering van de rechterlijke praktijk van
nader belang (kunnen) zijn. In de eerste plaats werkt het Europees recht nog
altijd voornamelijk materieel, ofwel inhoudelijk, door in de nationale
rechtsplegingscontext. 20 Voor zover er geen harmonisatie heeft plaatsgevonden,
wordt het procesrechtelijke kader gevormd door de lidstaat waarin het beroep
15

Zie over het loyaliteitsbeginsel, voor het Verdrag van Lissabon vaker het beginsel
van gemeenschapstrouw genoemd, onder meer C.W.A. Timmermans, ‘Chapter III: The Basic
Principles’, in: Kapteyn e.a. 2008, p. 147-156, J. Temple Lang, ‘Article 10 EC – The Most
Important ‘General Principle’ of Community Law’, in: U. Bernitz, J. Nergelius, C. Cardner,
X. Groussot, General Principles of EC Law in a Process of Development, Alphen aan den
Rijn: Kluwer Law International 2008, p. 75-113. Van diezelfde auteur met betrekking tot het
loyaliteitsbeginsel in relatie tot de positie van nationale rechters: ‘The principle of Loyal
Cooperation and the Role of the National Judge in Community, Union and EEA Law’, in:
ERA-Forum 4, 2006, p. 476-501.
16
Voor alle duidelijkheid: deze opdracht tot loyaliteit is eveneens opgedragen aan
bestuursorganen van de lidstaten, zie zaak 103/88, Constanzo. Hierover M.J.M. Verhoeven,
‘Bestuursorganen en legaliteit in communautair perspectief’, in: M.J.M. Verhoeven, J.E. van
den Brink en A. Drahmann, Europees offensief tegen nationale rechtsbeginselen? Over
legaliteit, rechtszekerheid, vertrouwen en transparantie, Preadviezen Jonge VAR 2009, Den
Haag: Boom Juridische Uitgevers 2010, p. 15-61.
17
Zaak 106/77, Simmenthal II, r.o. 21.
18
Zaak 106/77, Simmenthal II, r.o. 24. De literatuur naar aanleiding van de
Simmenthal-verplichting is overvloedig. Voor een beknopte, kernachtige weging van deze
uitspraak, zie Prechal 2006, p. 442 e.v. Voor uitvoerige achtergrond ervan zij verwezen naar
het werk van Claes, die in haar proefschrift dit mandaat van de nationale rechter in de
Europese constitutie vanuit een Europeesrechtelijk perspectief onderzocht en dit nader
aanvulde met een nationaal perspectief gebaseerd op de nationale constituties en nationale
constitutionele rechtspraak. Zie Claes 2006.
19
Deze Europeesrechtelijke opdracht staat nogal haaks op artikel 11 van de
Nederlandse Wet Algemene Bepalingen, dat de Nederlandse rechter opdraagt: ‘De regter
moet volgens de wet regt spreken: hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid
der wet beoordelen.’
20
Vgl. gevoegde zaken 51 en 54/71, International Fruit Company II en zie P.J.G.
Kapteyn, ‘Chapter VII: Application and Enforcement of Community Law in the National
Legal Systems’, in: Kapteyn e.a. 2008, op p. 545-546.
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zich voor de nationale rechter afspeelt. 21 Volgens de bekende Rewe/Cometjurisprudentie stelt het Europees recht, naast het hierboven genoemde algemene
beginsel van effectieve rechtsbescherming, twee minimumeisen aan het
nationale procesrecht: er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen een
Europeesrechtelijke vordering en een nationaalrechtelijke vordering (het
gelijkwaardigheidsbeginsel) en het moet in de praktijk niet onmogelijk of uiterst
moeilijk zijn om de vordering te effectueren (effectiviteits- of
doeltreffendheidsbeginsel). 22 Deze minimumeisen worden in de regel gezien als
een uiting van procedurele autonomie van de lidstaten. 23 Als aan deze
voorwaarden is voldaan, dan is de nationale rechter niet verplicht een
Europeesrechtelijke vordering anders te behandelen dan een vordering die op
nationale leest is geschoeid.
In de tweede plaats heeft de Simmenthal-verplichting aanleiding gegeven tot de
vraag wanneer er ambtshalve een Europeesrechtelijke taak voor de nationale
rechter bestaat. Uit het arrest Van Schijndel volgt dat de nationale rechter bij de
beoordeling van het nationale procesrecht rekening kan houden met de daaraan
ten grondslag liggende beginselen. Is er naar nationaal recht een verplichting tot
ambtshalve toepassing, dan geldt deze ook voor een Europeesrechtelijk recht.
Als er een bevoegdheid bestaat om gelijksoortige regels van nationaal recht
ambtshalve toe te passen, tegen de achtergrond van het Europeesrechtelijke
beginsel van loyaliteit, is de nationale rechter ook verplicht om het Europees
recht ambtshalve toe te passen. 24 Is er geen nationale bevoegdheid tot
ambtshalve toepassing, dan gelden de minimumeisen van het
gelijkwaardigheidsbeginsel en het effectiviteitsbeginsel, alsmede het beginsel
van effectieve rechtsbescherming. De nationale rechter mag daarbij rekening
houden met de beginselen die ten grondslag liggen aan het nationale stelsel van
rechtspleging, zodat de afweging in wezen neerkomt op een procedurele
redelijkheidstoets: een procedurele ‘rule of reason’. 25 In dit verband zijn
opmerkelijke verschillen in de latere jurisprudentie van het Hof van Justitie
21

Vgl. bijvoorbeeld Van Gerven 2000 op p. 502, T. Eilmansberger, ‘The relationship
between rights and remedies in EC law: in search for the missing link’, in: CMLR 2004, p.
1199-1246 op p. 1200.
22
Zaak 33/76, Rewe en zaak 45/76, Comet. Zie over de verhouding tussen enerzijds
het beginsel van effectieve rechtsbescherming en anderzijds de Rewe/Comet-riedel Jans e.a.
2007, p. 54-59, de annotatie van H.G. Sevenster bij het arrest Rewe in: Beukers e.a. 2010, p.
129-135 en Widdershoven 2010.
23
Zie bijvoorbeeld Prechal 1998 op p. 682, Mortelmans e.a. 2004, p. 44-45.
24
Gevoegde zaken C-430/93 en C-431/93, Van Schijndel, r.o. 13 en 14. Zie hierover
Mortelmans, Van Ooik, Prechal 2004, p. 38-43 en Prechal 1998. Overigens mag een rechter,
wat het Europees recht betreft, zeker vrijwillig toetsen aan Europese normen, dat bleek al
eerder uit de gevoegde zaken C-87/90, C-88/90 en C-89/90, Verholen.
25
Vgl. Prechal 1998 op p. 690, Jans e.a. 2007, p. 56, Kapteyn 2008, p. 553-554.
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zichtbaar. 26 Het gaat hier ook om een delicate balans tussen procedurele
autonomie van een lidstaat en de effectiviteit van het Europees recht in een
nationale context. De ambtshalve opdracht hoeft overigens niet zo ver te gaan
dat de rechter, zonder dat een partij hiertoe aanzet, een in kracht van gewijsde
gegane rechterlijke beslissing aan zou moeten tasten. In het arrest Kapferer
maakte het Hof bijvoorbeeld in algemene zin duidelijk dat het loyaliteitsbeginsel
‘een nationale rechter niet gebiedt nationale procedureregels buiten toepassing te
laten teneinde een in kracht van gewijse gegane rechterlijke beslissing te
onderzoeken en te vernietigen wanneer deze in strijd met het gemeenschapsrecht
blijkt te zijn.’ 27
Ten derde vloeit uit de Simmenthal-verplichting een fundamentele vervolgvraag
voort met betrekking tot het karakter van een Europeesrechtelijke verplichting.
Men neme, als voorbeeld, een geval in gedachten waarin een nationale
procespartij voor de rechter keurig een beroep op bijvoorbeeld de Europese
vestigingsvrijheid heeft gedaan. Volgens de verplichting moet een nationale
rechter in dat geval binnen het kader van zijn bevoegdheid het Europees recht
integraal toepassen. Maar hoe operationaliseert de nationale rechter deze
verplichting? Wat betekent het in de praktijk? Met andere woorden: wat koop je
voor een Europeesrechtelijke verplichting? Hoe verbindend de verplichting is,
hangt samen met de Europeesrechtelijke attitude die de nationale rechter
26

In de consumentenrechtspraak over oneerlijke bedingen in overeenkomsten verlangt
het Hof van Justitie uit oogpunt van het effectiviteitsbeginsel een zeer actieve ambtshalve
rechter (bijvoorbeeld het arrest C-240/98– C-244/98, Océano en C-168/05, Mostaza Claro) en
in de bestuursrechtelijke context van de zaak C-222/05, Van der Weerd – waarin partijen het
aanvoeren van een Europeesrechtelijke route hebben nagelaten – bestaat er uit hoofde van het
doeltreffendheidsbeginsel geen verplichting tot ambtshalve toetsing. Het Hof van Justitie lijkt
in die laatste zaak weer opmerkelijk terughoudend te zijn wat de ambtshalve taak van de
nationale rechter betreft. Zie daarover J. H. Jans, B. Marseille, ‘Courts Raising Community
Law on Their Own Motion’, in: CMLR 2008, p. 853-862, ook beschikbaar op
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1121773. Zie eveneens Lenaerts 2007, op
p. 1647-1648 en het rapport Ambtshalve toepassing van Europees consumentenrecht van de
werkgroep ambtshalve toetsing van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en
Kantonsectoren, februari 2010, gepubliceerd op:
http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civielrecht/Documents/EindrapportLOVCKwerkgroepambtshalvetoetsing_17210.pdf.
27
Zaak C-234/04, Rosmarie Kapferer. Zie hierover uitgebreider mijn annotatie in:
SEW 2006, nr. 6, p. 251-254. Deze uitspraak verduidelijkte dat de in het arrest C-234/04,
Kühne & Heitz ontwikkelde voorwaarden voor het door een bestuursorgaan opnieuw moeten
onderzoeken van een eerdere beslissing van een bestuursorgaan wegens de vermoedelijke
onjuiste toepassing van het gemeenschapsrecht, niet dan bij uitzondering opgaan voor in
kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissingen. Zie over de zaak Kühne & Heitz onder
meer J.H. Jans en K.J. de Graaf, ‘Bevoegdheid = verplichting? Enkele opmerkingen over de
uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Kühne & Heitz’, in: NTER 2004, nr. 4, p. 98102.
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aanneemt en de feiten en omstandigheden van het geval. 28 Kortom, veel hangt af
van hoe de nationale rechter deze verplichting zelf inkleurt.
De expliciete Verdragsrechtelijke positie: rechterlijke samenwerking
Ondanks de tegenwoordige rol van de nationale rechter in de rechtsbescherming
van het Europees recht komt de rol van de nationale rechter verdragsrechtelijk
alleen werkelijk noemenswaardig naar voren in het kader van de hierboven
geïntroduceerde prejudiciële procedure. In de basisbepaling met betrekking tot
deze procedure, artikel 267 VWEU, zijn woordelijk de begrippen ‘rechterlijke
instantie van een der lidstaten’ en ‘nationale rechterlijke instantie’ opgenomen. 29
De Verdragsbepaling creëert uit hoofde van Europees recht een bevoegdheid
voor deze rechters. De prejudiciële procedure, die in hoofdstuk 4 nog uitgebreid
aan de orde komt, houdt kortweg in dat op (vrijwel alle) terreinen van het
Europees recht iedere nationale rechterlijke instantie het Hof van Justitie kan –
en onder omstandigheden zou moeten – verzoeken bij wijze van ‘prejudiciële
beslissing’ te oordelen over de uitleg van het Europees recht en de geldigheid
van secundair Europees recht ‘indien zij een beslissing op dit punt noodzakelijk
acht voor het wijzen van haar vonnis’.
De prejudiciële procedure is, zo leert het Hof van Justitie ons, een
‘ingestelde rechterlijke samenwerking waarbij de nationale rechter en het Hof van
Justitie – elk volgens hun eigen competentie – geroepen zijn om rechtstreeks en
wederzijds bij te dragen tot het vinden van een beslissing waardoor de uniforme
toepassing van het gemeenschapsrecht in alle lidstaten wordt gewaarborgd.’ 30

Dit verklaart ook de benadering van Donner in het citaat aan het begin van dit
hoofdstuk: er is geen hiërarchie tussen het Hof van Justitie en de nationale
rechter, maar een verhouding van nevenschikking en samenwerking. 31
Tegelijkertijd gaat, en dat levert een wat paradoxale indruk op, het Hof van
28

Vgl. in relatie tot het operationaliseren van de directe werking van een bepaling
Kapteyn 2008, p. 517: ‘The manner in which provisions of Community law have direct effect
can thus be very different, depending on the procedural rules and the context of substantive
legal rules involved in the concrete dispute before a national court.[…] Ultimately, the
question will always be whether the provision relied on is sufficiently ‘operational’ in the
context of an actual dispute so as to be applied by the court, without the court thereby
exceeding the limits of its judicial function.’
29
Ook artikel 19, derde lid, sub b EU spreekt over de prejudiciële procedure. Het Hof
van Justitie van de Europese Unie doet uitspraak ‘op verzoek van de nationale rechterlijke
instanties bij wijze van prejudiciële beslissing over de uitlegging van het recht van de Unie en
over de geldigheid van de door de instellingen vastgestelde handelingen.’
30
Zaak 16/65, Schwarze.
31
Zie eveneens P.J.G. Kapteyn, ‘Chapter VI: Administration of Justice’, in: Kapteyn
e.a. 2008, p. 396, Meij 1999, p. 156.
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Justitie krachtens het beginsel van voorrang van het Europees recht de facto wél
uit van een hiërarchische verhouding tussen de Europese en nationale
rechtsorde. 32
Broberg en Fenger vatten de functies van deze procedure als volgt samen:
-De procedure geeft nationale rechters toegang tot hulp bij
uitleggingsproblemen van Europees recht;
-De procedure helpt de uniforme uitlegging van het Europees recht binnen de
hele Europese Unie te verzekeren;
-De procedure helpt de effectieve toepassing van Europees recht te verzekeren,
net zoals zij bijdraagt aan de doorwerking van Europees recht in de nationale
rechtsorde en biedt een aanvullend systeem van private handhaving zonder dat
die wordt beïnvloed door politieke beleidsvrijheid;
-De procedure speelt een belangrijke rol in de politieke integratie van de
33
Europese Unie.

Deze functies vloeien grotendeels voort uit de jurisprudentie van het Hof van
Justitie zelf. In het arrest Rheinmühlen met, saillant detail, rechter-rapporteur
Donner leert het Hof met betrekking tot de prejudiciële procedure, dat deze:
‘van wezenlijk belang is voor de instandhouding van het communautaire karakter
van het bij het Verdrag geconstitueerde recht, ten doel heeft te verzekeren dat dit
recht onder alle omstandigheden en in alle staten van de Gemeenschap dezelfde
werking heeft; dat, waar het aldus beoogt verschillen te voorkomen in de uitlegging
van het door de nationale rechterlijke instanties toe te passen gemeenschapsrecht,
het deze toepassing ook tracht te waarborgen door de nationale rechter een middel te
bieden ter oplossing van moeilijkheden, waarop de vereiste volledige werking van
34
het gemeenschapsrecht in de rechtsstelsels der lidstaten zou kunnen afstuiten.’

Tegen deze achtergrond lijkt de hoofdfunctie te zijn dat de procedure ertoe dient
om de rechtseenheid, de uniforme uitlegging en toepassing van het Europees
recht binnen de EU, en de ‘volledige werking van het gemeenschapsrecht’ te
verzekeren. 35 De prejudiciële procedure is het enige formeel-juridische
communicatiekanaal voor de dialoog tussen het Hof van Justitie en de nationale
rechters, zoals onder meer Timmermans het noemt. 36
32

Vgl. Meij 2009, p. 13.
Broberg, Fenger 2010, p. 2, waarbij zij opgemerkt dat ik deze doelen hier
geparafraseerd citeer: waar Broberg en Fenger nog spreken van Gemeenschapsrecht en
Gemeenschap, parafraseer ik Europees recht en Europese Unie.
34
Zaak 166/73, Rheinmühlen, r.o. 2. De lijn van dit arrest is in 2010 door het Hof van
Justitie expliciet bevestigd in het arrest in de zaak C-137/09, Elchinov.
35
Vgl. Kapteyn – VerLoren van Themaat 2003, p. 396 en p. 409. Prechal 2006, p.
436.
36
C. Timmermans, ‘The European Union’s Judicial System’, in: CMLR 41, 2004, p.
399. Vgl bijvoorbeeld ook Claes 2006, p. 249 e.v. In de zaak C-210/06, Cartesio, met rechter33
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Doordat het begrip ‘nationale rechterlijke instantie’ in de basisbepaling met
betrekking tot de prejudiciële procedure is opgenomen, heeft het Hof van Justitie
een inhoudelijke visie kunnen ontwikkelen over wat als ‘nationale rechter’ in het
Europees recht moet worden verstaan. In zijn interpretatie houdt het Hof van
Justitie rekening met een samenstel van factoren, ofwel:
‘een aantal criteria waaraan de betrokken instantie moet voldoen, zoals de wettelijke
grondslag, het permanente karakter, de verplichting om zich ertoe te wenden, het
feit dat uitspraak wordt gedaan na een procedure op tegenspraak, en de toepassing
37
van rechtsregels […], alsmede de onafhankelijkheid en onpartijdigheid.’

Zo bepaalt het Hof van Justitie wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden om
toegelaten te worden tot de prejudiciële procedure. In beginsel wordt hierbij
geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld de Nederlandse traditionele
lijnen van civiele, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke rechtspraak.
Tussen uitlegging en toepassing
In de formele leer van het Hof van Justitie met betrekking tot de prejudiciële
procedure bestaat een onderscheid tussen uitlegging en toepassing van het recht.
Deze onderscheiding bestaat sinds de vroege arresten van het Hof van Justitie38
en werd vermoedelijk geïntroduceerd om de eigen bevoegdheid van het Hof van
Justitie te bepalen. 39 In artikel 267 VWEU en haar rechtsvoorgangers komt het
begrip uitlegging woordelijk terug:
‘Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd, bij wijze van prejudiciële
beslissing, een uitspraak te doen
a) over de uitlegging van de Verdragen.
b) over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen, de
organen of de instanties van de Unie,’ (cursivering HVH)

In het fundamentele Costa/ENEL arrest, vooral bekend vanwege het gegeven dat
het Hof van Justitie daarin voor de eerste maal de voorrang van het
gemeenschapsrecht proclameert, 40 overweegt het Hof in dit verband onder meer:
rapporteur Timmermans, spreekt het Hof van Justitie zelf over ‘un dialogue de juge à juge’ als
karakteristiek voor de prejudiciële procedure.
37
Zaak C-506/04, Wilson, r.o. 48 onder verwijzing naar eerdere rechtspraak. Zie over
deze uitspraak J.H. Jans, H. van Harten, ‘Offiziell Sprooch’, in: AA 56, 2007, p. 78-85, over
dit aspect p. 79 en 80.
38
In de allereerste prejudiciële verwijzing ooit, overigens afkomstig van het
Gerechtshof ’s-Gravenhage, die leidde tot het arrest in de zaak 13/61, De Geus/ Bosch, komt
dit onderscheid met zoveel woorden al aan de orde.
39
Zie Donner 1972, p. 106.
40
In zaak 6/64, Costa/ ENEL maakt het Hof van Justitie duidelijk dat lidstaten ‘tegen
de rechtsorde, die zij op basis van wederkerigheid hebben aanvaard, niet kunnen ingaan met
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‘Dat het Hof derhalve in het onderhavige geval geen uitspraak kan doen over de
vraag of een bepaalde Italiaanse wet in overeenstemming is met het Verdrag, doch
uitsluitend een uitlegging kan geven van bovengenoemde [Verdrags]artikelen,
daarbij rekening houdend met de door de Giudice Conciliatore vermelde
rechtsfeiten;’ 41

en:
‘Overwegende dat artikel 177 [nu artikel 267 VWEU], dat is gebaseerd op een
duidelijke scheiding van bevoegdheden tussen de nationale rechter en het Hof, dit
laatste niet toestaat een onderzoek naar de feiten in te stellen, noch de
beweegredenen van de oorspronkelijke rechter en het doel van zijn verzoek te
toetsen.’

Naar het oordeel van het Hof van Justitie bestaat er een duidelijke scheiding
tussen de bevoegdheden van de nationale rechter en het Hof van Justitie: het valt
onder de bevoegdheid van het Hof van Justitie om het Europees recht uit te
leggen; de nationale rechter moet het Europees recht toepassen. 42 Daarin lijkt te
moeten worden gelezen dat de nationale rechter naar oordeel van het Hof van
Justitie in beginsel geen taak heeft wat de interpretatie van het Europees recht
betreft. Dat moet eigenlijk zoveel mogelijk aan het Hof van Justitie worden
overgelaten. 43 Die suggestie wordt versterkt door de verwijzingsplicht die is
een later eenzijdig afgekondigd wettelijk voorschrift; een dergelijk voorschrift kan derhalve
niet boven de rechtsorde van de gemeenschap worden gesteld, het verdragsrecht, dat uit een
autonome bron voortvloeit, kan op grond van zijn bijzonder karakter niet door enig
voorschrift van nationaal recht opzij worden gezet, zonder zijn gemeenschapsrechtelijk
karakter te verliezen en zonder dat de rechtsgrond van de gemeenschap zelf daardoor wordt
aangetast.’
41
Zaak 6/64, Costa/ENEL.
42
Vgl. Broberg, Fenger 2010, p. 1-2, 105-106, 156-157, Kapteyn e.a. 2008, p. 484485, G. Davies, ‘Abstractness and concreteness in the preliminary reference procedure:
implications for the division of powers and effective market regulation’, in: N.N. Shuibne
(ed), Regulating the Internal Market, Cheltenham: Edward Elgar 2006, p. 210-244 op p. 214215, F.G. Jacobs, ‘The role of national courts and of the European Court of Justice in ensuring
the uniform application of community law: is a new approach needed?’, in: Studi in onore di
Francesco Capotorti – II, Giuffrè editori 1999, p. 175-189 op p. 175. Overigens gaan
bijvoorbeeld Lenaerts en Van Nuffel in hun Europees recht niet expliciet uit van dit
onderscheid in relatie tot de taakverdeling tussen Hof van Justitie en de nationale rechter:
zowel uitlegging als toepassing is in hun visie een taak van de nationale rechterlijke
instanties. Zie Lenaerts, Van Nuffel 2011, p. 635-638.
43
Niet voor niets spreekt het Hof van Justitie in bijvoorbeeld Rheinmühlen over ‘het
door de nationale rechterlijke instanties toe te passen gemeenschapsrecht’, in de Simmenthaluitspraak over de verplichting van de nationale rechter ‘het gemeenschapsrecht integraal toe
te passen’ en leert in het Cilfit-arrest dat als uitzondering voor de verwijzingsplicht van
hoogste rechters heeft te gelden de situatie waarin ‘de juiste toepassing van het
gemeenschapsrecht zo evident zijn dat, redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de
wijze waarop de gestelde vraag moet worden opgelost.’ (Cursivering HVH)
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opgenomen in de basisbepaling betreffende de prejudiciële procedure. Deze
plicht gaat in beginsel op voor een rechter die in laatste nationale instantie
opereert en in een zaak te maken heeft met een vraag van uitleg van Europees
recht die noodzakelijk is voor het wijzen van zijn vonnis:
‘Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een
nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht
niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie gehouden zich tot het Hof te
wenden.’ (artikel 267 VWEU)

Los van het feit dat er uitzonderingen op de verwijzingsplicht bestaan, 44 verleidt
het uitgangspunt van dit systeem oud-rechter Meij tot de opmerking dat het
opvalt
‘dat in dit systeem de bedreiging van de rechtseenheid wordt vooropgesteld en dat
daarom bij voorbaat een monopolie op de beantwoording van iedere Europese
rechtsvraag aan het Hof is toegekend.’ 45

Oud-rechter Timmermans tornt in zijn recente Rheinmühlen-annotatie overigens
niet aan dit formele monopolie:
‘Wanneer het immers om de uitleg van Unierecht gaat, heeft de hogere (hoogste)
rechter niet het laatste woord. Dit komt bij uitsluiting toe aan de Unierechter.’ 46

Ook de recente resolutie van het Europees Parlement, die we in de inleiding
reeds tegenkwamen, doet vermoeden dat de taak van de nationale rechter in de
eerste plaats als een rechtstoepasser moet worden beschouwd. 47 De ‘hoeksteen
van het Europees gerechtelijk apparaat’ die ‘een wezenlijke en onontbeerlijke
rol speelt in de totstandkoming van een gemeenschappelijke Europese
rechtsorde’ beperkt zich schijnbaar tot bouche de la loi – een loutere
rechtstoepasser. 48
Als gevolg van het onderscheid tussen uitlegging en toepassing past het Hof van
Justitie het Europees recht in deze procedure formeel niet toe, maar geeft in
prejudiciële interpretatiezaken enkel uitleg over het recht. De vaststelling van de
overeenstemming van een nationale maatregel met het Europees recht wordt
44

Deze komen in hoofdstuk 4 nog uitvoerig aan de orde.
Meij 2009, p. 18.
46
C.W.A. Timmermans, ‘Annotatie bij het arrest Rheinmühlen’, in: Beukers e.a.
2010, p. 78-82 op p. 80.
47
Resolutie van het Europees Parlement van 9 juli 2008 over de taak van de nationale
rechter binnen het Europees gerechtelijk apparaat (2007/2027(INI)).
48
De andere archetype volgens Wiarda’s Drie typen van rechtsvinding: een rechter die
een volstrekt heteronome rechtsvinding hanteert. Zie Wiarda 1999, p. 14.
45
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overgelaten aan het oordeel van de nationale rechter die de uitleg van het Hof
van Justitie op het concrete geval moet toepassen. 49
Deze leer schept een juridische fictie. Het onderscheid tussen interpretatie en
toepassing van recht is vaag en staat mijns inziens op gespannen voet met de
feitelijke werkelijkheid van de rechtspleging in de Europese Unie. 50 Het
onderscheid houdt in ieder geval generaties Europeesrechtjuristen bezig. Het
citaat dat voorafgaat aan dit hoofdstuk is afkomstig uit een tot op de dag van
vandaag zeer leesbare en verhelderende bijdrage van Donner waarin hij, op dat
moment zelf rechter in het Hof van Justitie, zichtbaar met dit onderscheid
worstelt. 51 Donner signaleerde in 1972 een jurisprudentiële ontwikkeling in de
richting van een uitlegging voor het concrete geval om eenheid in toepassing te
bereiken. 52 Maar hij maakte tegelijkertijd duidelijk dat het werkelijke probleem
is
‘dat men uitlegging en toepassing wel van elkaar kan onderscheiden, maar dat men
ze niet kan scheiden. Ze horen bij elkaar. De rechter, die de wet op een bepaalde
rechtsvraag of geval toepast, beweegt zich in een aanhoudend proces van uitlegging
en toepassing beide.’ 53

Ook Kapteyn, in 2003 eveneens oud-rechter van het Hof van Justitie, relativeert
het onderscheid tussen uitlegging en toepassing:
‘De strikte scheiding tussen interpretatie enerzijds en toepassing in concreto van
communautair recht anderzijds levert uiteraard in de praktijk de nodige
49

Vgl. Broberg, Fenger 2010, p. 156, en Jacobs 1999, op p. 176: ‘the Court’s
approach to that distinction is pragmatic; it is not characterised by excessive formalism.
Frequently, for example, a national court asks the Court whether a particular rule of national
law is compatible with community law, a question which the Court cannot answer as such,
but which it will normally reformulate as a question of interpretation of Community law.’
50
Vgl. Davies 2006, p. 215: ‘it remains far from obvious what this formula means,
and what difference between interpretation and application actually is.’
51
Bijvoorbeeld Donner 1972, p. 107: ‘Het is echter belangwekkend om te zien, hoe de
nationale rechter er blijkbaar nooit in slaagt het het Hof naar de zin te maken in de redactie
van zijn vragen en de onderscheiding tussen uitlegging en toepassing zo te maken, als het Hof
haar wenst te verstaan.’, op p. 115 ‘Uit het voorgaande kan zijn gebleken, dat van dit tweetal
de uitlegging het dominerend begrip is; toepassing is de term, waarmede alles wordt
aangeduid, wat niet uitlegging is.’ En in conclusie ‘de begrippen uitlegging en toepassing
[zullen] wel nimmer een vaste, permanente inhoud krijgen. Het zal telkens weer van de
omstandigheden van het individuele geval afhangen – en van de wijze waarop de nationale
rechter zijn verzoek inkleedt – hoe zich die twee tot elkaar verhouden.’
52
Vgl. in zelfde zin Kapteyn e.a. 2008, p. 485. Broberg, Fenger 2010, p. 156-157. Ook
Davies heeft weleens verschillende voorbeelden gegeven waarin de uitleg van het Hof van
Justitie zo feitelijk is, dat in wezen van toepassing van het recht sprake is. Zie Davies 2006, p.
215-225.
53
Donner 1972, p. 117.
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moeilijkheden op. Het denkproces dat tot een rechterlijke uitspraak leidt, laat zich
niet gemakkelijk scheiden in twee zelfstandige delen: het interpreteren van
algemene regels en vervolgens het toepassen van de aldus geïnterpreteerde regels op
de vastgestelde feiten. De door de rechter gegeven interpretatie wordt mede bepaald
vanuit de feiten. Bestudeert men de verschillende beslissingen die door het Hof
ingevolge artikel 234 [nu artikel 267 VWEU] zijn gegeven, dan ziet men duidelijk
dat het Hof zich bij zijn interpretatie van het communautaire recht door de
casuspositie heeft laten inspireren en zich er op toelegt een ‘uitlegging voor het
concrete geval’ te geven.’ 54

Ook op een andere manier draagt het Hof van Justitie bij aan de relativering van
het onderscheid tussen uitlegging en toepassing. In de door het Hof van Justitie
samengestelde, weliswaar niet bindende maar gezaghebbende, handleiding voor
nationale rechters met betrekking tot de prejudiciële procedure, de
Informatienota voor de indiening van prejudiciële verzoeken door de nationale
rechters 55 wordt onder meer overwogen:
‘De prejudiciële verwijzing is een basismechanisme in het recht van de Europese
Unie, dat de nationale rechters de mogelijkheid biedt dit recht in alle lidstaten
uniform uit te leggen en toe te passen.’ (o. 1, cursivering HVH)

In het bijzonder krijgen de rechters in eerste aanleg deze ruimte van het Hof van
Justitie toebedeeld:
‘Een rechter wiens beslissingen nog vatbaar zijn voor hoger beroep kan derhalve,
met name wanneer hij zich door de rechtspraak van het Hof voldoende ingelicht
acht, zelf beslissen wat de juiste uitlegging van het recht van de Unie is en hoe het
moet worden toegepast op de feiten die hij vaststelt.’ (o. 13, cursivering HVH) 56

Bovendien wordt de nationale rechter, wanneer hij besluit tot een prejudiciële
verwijzingsbeschikking, op het hart gedrukt om onder meer zijn twijfels omtrent
de uitlegging kenbaar te maken in de verwijzingsbeslissing. Hij moet:
‘uiteenzetten waarom de verwijzende rechter twijfelt aan de uitlegging of de
geldigheid van bepaalde bepalingen van het recht van de Unie, en het verband
54

Kapteyn – VerLoren van Themaat 2003, p. 398. In de Engelse editie van Kapteyn
e.a. 2008 blijft deze benadering bij Kapteyn dezelfde, zie Kapteyn e.a. 2008, p. 485. Vgl. in
zelfde zin, Meij 1999, p. 156-157, 159, A.W.H. Meij, ‘Effective preliminary cooperation:
some eclectic notes’, in: The Uncertain Future of the Preliminary Rulings Procedure, Den
Haag: Raad van State 2004.
55
Pb. 2009/C 297/01. Met rectificatie Pb. 2009/C 303/16.
56
Overigens vervolgt deze overweging uit de Informatienota met een zin die het
belang van de prejudiciële procedure benadrukt: ‘Een prejudiciële verwijzing kan in het
passende stadium van de procedure echter bijzonder nuttig blijken wanneer het een nieuwe
uitleggingsvraag betreft die van belang is voor de uniforme toepassing van het recht van de
Unie in alle lidstaten, of wanneer de bestaande rechtspraak niet lijkt te kunnen worden
toegepast op nieuwe feiten.’
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verklaren tussen deze bepalingen en de op het hoofdgeding toepasselijke nationale
wetgeving;’ (o. 22)

Ten slotte is de nationale rechter expliciet uitgenodigd om zijn beantwoording
van de rechtsvragen te geven:
‘Zo hij dit mogelijk acht, kan de verwijzende rechter ten slotte ook beknopt
vermelden hoe de prejudiciële vragen zijns inziens zouden moeten worden
beantwoord.’ (o. 23)

In de zaken waarin de prejudiciële procedure aan de orde is en het Hof van
Justitie een beslissing heeft gegeven, is het aan de nationale rechter om een
definitief oordeel te vellen over de zaak. 57 Daar ontstaat opnieuw feitelijke
ruimte voor de nationale rechter, want hoewel de nationale rechter in beginsel is
gebonden aan de prejudiciële uitleg, blijft de eindbeslissing de
verantwoordelijkheid en taak van de nationale rechter. 58 Het Hof van Justitie is
zich daar wezenlijk van bewust. Dat vindt zijn weerslag in de Informatienota, in
de volgende bescheiden bewoordingen:
‘Het Hof zendt de verwijzende rechter de beslissing toe. Het Hof stelt het op prijs
wanneer de nationale rechter vervolgens laat weten hoe hij deze beslissing in het
hoofdgeding heeft toegepast, en eventueel een afschrift van de eindbeslissing aan
59
het Hof zendt.’ (o. 31, cursivering HVH)

Ondanks het feit dat het Hof in dit instructiedocument de ruimte voor uitleg van
de nationale rechter geeft, blijft het Hof van Justitie in zijn jurisprudentie strikt
genomen vasthouden aan de formele leer van de taakverdeling tussen Hof en
nationale rechter. 60
57
Dit gegeven doet Chalmers e.a. 2010, op p. 150 stellen dat in wezen nationale
rechters beschikken over een monopolie in het geval van zaken met een Europeesrechtelijke
component:‘subject tot Article 274 TFEU national courts have a monopoly of adjudication
over disputes that come before them that involve EU law. Article 267 TFEU sets out
circumstances when they may or must refer points of EU law to the Court of Justice and these
judgments are binding on them. It is national courts, however, who decide the dispute. They
decide not only points of national law that may be pertinent but, even more centrally, they
decide the facts to the dispute and, on the basis of this, the decide how to apply EU law to the
dispute.’
58
Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie is het uitsluitend de nationale
rechter ‘aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te
geven rechterlijke beslissing’ die over de noodzakelijkheid van de verwijzing oordeelt. Zie
bijvoorbeeld zaak C-415/93, Bosman, r.o. 59.
59
Opvallend is hier dat het Hof van Justitie dan wel weer enkel spreekt over ‘de
toepassing’ van de prejudiciële beslissing in het hoofdgeding.
60
Broberg en Fenger verwijzen in dit verband naar zaak C-220/06, Asociación
Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia en zaak C-162/06,
International Mail Spain. Zie Broberg, Fenger 2010, p. 156.
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Opvallend is dat in de preambule van het Handvest voor de grondrechten van de
Europese Unie, zoals gezegd juridisch bindend sinds het Verdrag van Lissabon,
de nationale rechterlijke instanties wel een taak met betrekking tot de uitlegging
van het Handvest wordt gegeven:
‘In dit verband zullen de rechterlijke instanties van de Unie en van de lidstaten bij
de uitlegging van het Handvest naar behoren rekening houden met…’ (cursivering
HVH)

Wat daar ook van zij, waar het Hof van Justitie zich niet beperkt tot uitlegging,
beperkt de taak van de nationale rechter zich mijns inziens in de praktijk lang
niet altijd tot rechtstoepassing, zelfs niet in de gevallen waarin een prejudiciële
verwijzing onderdeel was van de procedure. Omdat – formeel – ook daarin
alleen de nationale rechter zich uitspreekt over de rechtmatigheid van een
nationale regel (de Verdragsinbreukprocedure tegen een lidstaat op basis van
artikel 258 VWEU daargelaten). In de ruime meerderheid van
Europeesrechtelijke gedingen komt de nationale rechter de facto tot een
eindinterpretatie. 61 Ik acht de stelling verdedigbaar dat er hooguit in gevallen
van toepassing van vaste rechtspraak of in gevallen waarin de rechtsvraag een
acte clair betreft, er geen sprake zal zijn van rechterlijke uitlegging. In andere
gevallen vindt in ieder geval een vorm van uitlegging plaats. Inherent aan het
rechtspreken is de aanpassing aan de omstandigheden van het dossier en het
daaraan verbonden rechterlijke maatwerk. Uitlegging en toepassing horen dus
beiden thuis bij de nationale rechter als Europeesrechtelijke rechtsbeschermer. 62
In dit verband kan steun worden verkregen uit de onverwachte hoek van
advocaat-generaal Capotorti in zijn conclusie bij het standaardarrest Cilfit over
de prejudiciële procedure. Terwijl het Hof van Justitie de theorie van de acte
clair in dit arrest aanvaardde, betoonde Capotorti zich bij dit arrest een
uitdrukkelijke tegenstander van een dergelijke acceptatie in relatie tot de
uitzondering op de verwijzingsplicht voor nationale rechters in laatste aanleg. 63
In zijn overwegingen hieromtrent overweegt hij het volgende:
‘De toepassing van een norm op een bepaald geval veronderstelt logisch en ook
praktisch steeds dat de betekenis en de draagwijdte van die norm worden
61

Ook al heeft – in zaken met een prejudiciële verwijzing – een prejudiciële beslissing
van het Hof van Justitie volgens datzelfde Hof een bindende betekenis voor alle rechterlijke
instanties die (nog) met de zaak van doen kunnen krijgen.
62
In dit verband volg ik dus eenzelfde benadering als voorgestaan door Lenaerts, Van
Nuffel 2011, p. 635-638.
63
Zie hierover de annotatie van R.H. Lauwaars bij het arrest Cilfit in: Beukers e.a.
2010, p. 149-154 op p. 151.
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vastgesteld, want anders is het niet mogelijk om te bepalen of hij op het concrete
geval toepasselijk is, en om uit de inhoud ervan alle gevolgen af te leiden die hij
voor dat geval kan hebben. Wellicht kan men zeggen dat, wanneer een norm wordt
toegepast, uitlegging en toepassing met elkaar vervlochten zijn en in elkaar opgaan,
doch het is stellig niet denkbaar dat een norm wordt toegepast zonder dat het nodig
is hem uit te leggen, tenzij men de betekenis van de term “uitlegging” verdraait door
hem per se met het begrip “moeilijkheid” te verbinden. Op de keper beschouwd,
verdient het veel gebruikte Latijnse adagium “In claris non fit interpretatio” in het
vergeetboek te raken: het is degene die een norm moet uitleggen, die dit doende
vaststelt of de norm al dan niet duidelijk is.’ 64

Aangezien de nationale rechter zo’n wezenlijk rol heeft als rechtsbeschermer
van het Europees recht, heeft hij inherent een taak tot uitlegging van dit recht
inzake nieuwe problemen waarbij hij wordt betrokken.
Eerder in dit boek werd gesuggereerd dat de prejudiciële verwijzing
uitzonderlijk is geworden in de Europeesrechtelijke zaken die bij de
Nederlandse rechter omgaan. Door de ontwikkeling van het Europees recht en
de relatieve duidelijkheid die over de algemene leerstukken is ontstaan, moet de
nationale rechter de meerderheid van zaken zelfstandig kunnen afdoen.
Naarmate de grondlijnen van het Europees recht verduidelijkt zijn, is het voor de
nationale rechter gebruikelijker om een redelijke uitleg aan het Europees recht te
geven.
Ruimte voor rechterlijk manoeuvreren…
Men kan zich voorstellen dat wanneer in de zaken waarin een prejudiciële
verwijzing wél onderdeel van de procedure vormt, de nationale rechter al ruimte
heeft voor de finale interpretatie en toepassing, een dergelijke rechterlijke
manoeuvreerruimte zich feitelijk nog meer voor zal doen bij de zaken waarin de
nationale rechter geheel zelfstandig tot een oordeel komt over de betekenis van
het Europees recht in het concrete geval, zonder gebruikmaking van de
prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie. 65 In die praktijk van de nationale
rechter wordt het Europees recht beschermd zonder dat het Hof van Justitie
daarbij betrokken is en draagt de nationale rechter feitelijk bij aan de
rechtsvorming van het Europees recht. Realiseren we ons de reële hypothese dat
een wezenlijk deel van de hedendaagse Europese rechtspleging tot deze
categorie behoort, dan onderstreept dat het belang van een visie op de betekenis
van deze rechtspraak.

64

Conclusie AG Capotorti bij het arrest in de zaak 283/81, Cilfit.
Vgl. Prechal 2006, p. 447: ‘In general, national courts have a considerable scope
for manoeuvre (and imagination and creativity!) to satisfy the requirements of the ECJ.’
65
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Feit is dat de nationale Europeesrechtelijke rechtspraak een weinig structurele
plek binnen de Europeesrechtelijke doctrine heeft. 66 In het jaarlijkse
Commissieverslag over de controle van de toepassing van het
gemeenschapsrecht krijgt ‘de toepassing van het gemeenschapsrecht door de
nationale rechterlijke instanties’ als bijlagedocument een bescheiden plek. 67 Wat
voor gezag aan nationale jurisprudentie met Europeesrechtelijke uitleg moet
worden toegekend, is tamelijk obscuur. In de literatuur wordt overigens wel
erkend dat verscheidene concepten uit het Europees recht hun achtergrond
vinden in juridische tradities van de lidstaten (bijvoorbeeld het
evenredigheidsbeginsel, het beginsel van rechtszekerheid, en de voorwaarden
voor staatsaansprakelijkheid voor schending van het Europees recht), 68 maar
over het gezag van nationale Europeesrechtelijke rechtspraak als bron van
Europeesrechtelijke rechtsfeiten blijven de Europeesrechtelijke handboeken in
de regel oorverdovend stil. 69
… in een context van gedeeld gezag
Het Europees recht en de nationale rechtsordes zijn nauw met elkaar verbonden.
Het Hof van Justitie heeft in zijn vroege mijlpaalarresten een ‘eigen rechtsorde’
afgekondigd die ‘in de rechtsorde van lidstaten is opgenomen’ en ‘uit een
autonome bron voortvloeit’, waardoor er een autonomie bestaat van het

66

Wellicht heeft dit van doen met het feit dat de (openbare) databases die zich
concentreren op nationale Europeesrechtelijke rechtspraak in de afgelopen decennia niet of
nauwelijks hebben gefunctioneerd. In dit verband is vermeldenswaard dat het Asser Instituut
in de jaren zestig en zeventig getracht heeft een documentatiesysteem van nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak in stand te houden, maar hoofdredacteur Tromm verzucht in
een boekbundeling van Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak uit 1974: ‘in de laatste
jaren werd deze verzameling allengs minder hanteerbaar als gevolg van de snel groeiende
omvang.’ Zie: J.M.M. Tromm, De Nederlandse Rechtspraak en het Recht der Europese
Gemeenschappen, Groningen: H.D. Tjeenk Willink 1974. Twee veel recentere initiatieven
verdienen in dit kader aandacht: het (commerciële) www.caselex.com en de database van de
Europese Vereniging van Raden van State en hoogste bestuursrechters, www.juradmin.eu.
Over het belang van een goede dergelijke informatievoorziening bijvoorbeeld Prechal 2006,
Meij 2000 en al Samkalden 1963.
67
Zie voor de laatste tien verslagen, in de regel bijlage VI:
http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_annual_report_nl.htm.
68
Zie bijvoorbeeld T. Koopmans, ‘Sources of Law: the New Pluralism’, in: Festskrift
til Ole Due, København: G.E.C. Gads Forlag 1994, p. 190-205, op p. 196-197, W. van
Gerven, ‘Bridging the gap between Community and national laws: Towards a principle of
homogeneity in the field of legal remedies?’, in: CMLR 32, 1995, p. 701, K. Lenaerts,
‘Interlocking legal orders in the European Union and comparative law’, in: ICLQ 52, 2003, p.
873-906, Timmermans 2004, p. 400, J.H. Jans e.a. 2007, p. 365 e.v., R. Caranta, ‘Pleading for
European Comparative Administrative Law. What is the Place for Comparative Law in
Europe?’, in: Realaw 2, 2009, p. 159 e.v.
69
Uitzonderingen daargelaten, zoals bijvoorbeeld Jans e.a. 2007 waarin met regelmaat
naar nationale Europeesrechtelijke administratieve rechtspraak wordt verwezen.
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gemeenschapsrecht, nu het Unierecht. 70 De voorrang van het Europees recht op
het nationale recht is daarbij, volgens het Hof van Justitie, een gegeven. De
acceptatie daarvan, door in het bijzonder de nationale constitutionele rechters, is
zeker niet onvoorwaardelijk geweest. 71
Tegen de achtergrond van de autonome rechtsorde en de autonomie van het
Europees recht vloeit het postulaat van de eenheid van het recht voort. Of zoals
Barents aanneemt als hypothese voor zijn De communautaire rechtsorde. Over
de autonomie van het gemeenschapsrecht:
‘Het gemeenschapsrecht vormt een stelsel van ondeelbaar of eenvormig ( =
communautair) recht dat uit eigen hoofde bepaalt wat zijn werkingssfeer is
(zakelijke, personele, geografische en temporele werkingssfeer), wat de
rechtsgevolgen zijn voor situaties die onder de werkingssfeer vallen (toepassing,
geldigheid en uitlegging) en wat de verhouding is tussen dit recht en andere
rechtsstelsels, in het bijzonder het nationale recht.’ 72

De eenheid van recht houdt in dat het Europees recht, in theorie, ondeelbaar in
karakter is: rechtsgevolgen horen als zodanig niet te verschillen door het enkele
feit dat het in een bepaalde lidstaat wordt toegepast en uitgelegd. 73 Het laat
echter onverlet dat objecten en subjecten op gedifferentieerde wijze aan regels
kunnen zijn onderworpen. 74 Daarom moeten de rechtseenheid en de eenvormige
uitlegging en toepassing niet gelijk te worden gesteld met uniformiteit.
Divergentie en differentiatie moeten worden geaccepteerd en zijn soms geboden
om recht te doen aan het samenstel van de bestaande maatschappelijke,
economische, politieke en juridische verscheidenheid én werkelijkheid in de
Europese Unie. 75 Ruimte voor de juridische verscheidenheid is in het Verdrag
van Lissabon vastgelegd in de algemene bepalingen met betrekking tot de
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. In artikel 67, lid 1 VWEU valt te lezen:
‘De Unie is een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, waarin de grondrechten en
de verschillende rechtsstelsels en -tradities van de lidstaten worden geëerbiedigd.’
(cursivering HVH)
70

Citaten uit zaak 6/64, Costa/ENEL. In datzelfde arrest spreekt het Hof van Justitie
expliciet over het Verdragsrecht ‘dat uit een autonome bron voortvloeit, op grond van zijn
bijzonder karakter niet door enig voorschrift van nationaal recht opzij kan worden gezet,
zonder zijn gemeenschapsrechtelijk karakter te verliezen en zonder dat de rechtsgrond van de
gemeenschap daardoor wordt aangetast.’
71
Zie daarover uitvoerig: Claes 2006, deel II, Kapteyn 2008, p. 541-545 en
bijvoorbeeld G. Martinico, O. Pollicino (eds), The National Judicial Treatment of the ECHR
and EU Laws, Groningen: Europa Law Publishing 2010.
72
Barents 2000, p. 11.
73
Barents 2000, p. 243, 246-247
74
Vgl. Van Gerven 2000, p. 505, p. 521-522.
75
Vgl. Prechal 2006A, p. 14.
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Zowel Barents als Prechal gaan bij de ruimte voor differentiatie in de
werkingssfeer van het recht echter wel uit van de benadering dat deze
differentiatie in de woorden van Barents ‘uit het gemeenschapsrecht voortvloeit
en niet eenzijdig bepaald wordt door nationale rechtsordes’, 76 ofwel anders door
Prechal verwoordt:
‘er is ruimte voor differentiatie, maar waar het om gaat is dat de kaders waarbinnen
differentiatie mogelijk is en de zeggenschap over de rechtsregels die hierop van
toepassing zijn, bij de EG en haar instellingen ligt.’ 77

In wezen toont Timmermans eenzelfde benadering wanneer hij schrijft dat bij de
uitleg van het Unierecht, de Unierechter uitsluitend het laatste woord heeft.
De positie van deze auteurs roept de vraag op wat onder het monopolie, ‘de
zeggenschap over de rechtsregels’, van het Hof van Justitie moet worden
verstaan. Is dit een monopolie in abstracto of in concreto? Het lijkt mij in ieder
geval moeilijk houdbaar om een monopolie in concreto aan te nemen: de
zeggenschap over de Europeesrechtelijke rechtsregels is in de werkelijkheid van
het concrete geval niet een monopolie voor de EU en haar formele instellingen.
Door het belang van de nationale rechter in het stelsel van Europese
rechtspleging en zijn rol in de rechtsbescherming van Europees recht in concreto
kan zijn positie niet als ‘zonder zeggenschap’ of als een gezagloze toepasser
worden afgedaan. Zijn Europeesrechtelijke uitspraken hebben ten minste
feitelijke invloed op de Europese rechtsorde en betekenis voor de
rechtsbescherming, rechtseenheid en rechtsontwikkeling van het Europees recht.
Het Hof van Justitie deelt in concreto het gezag over het Europees recht met de
nationale rechter, wanneer deze laatste een Europeesrechtelijke uitspraak doet.
De jurisprudentie van het Hof van Justitie heeft daarmee niet altijd het laatste
woord. Uitlegging en toepassing van het Europees recht is in concreto een
gedeelde bevoegdheid en een gedeelde verantwoordelijkheid. 78
En in abstracto dan? Bezit het Hof van Justitie het monopolie van het laatste
woord in abstracto? Formeel-juridisch is dat, gezien zijn Verdragsrechtelijke
status van artikel 19 lid 1 VEU, een zeer verklaarbare en verdedigbare positie.
76

Barents 2000, p. 243. Op p. 247: ‘Theoretisch gezien is evenwel belangrijker dat de
volle werking van het gemeenschapsrecht alleen uit dit recht zelf kan voortvloeien, anders
gezegd, dat er sprake is van eenvormige grondslag voor de volle werking. Dit laatste houdt in
dat de zakelijke, personele, geografische en temporele werkingssfeer van het
gemeenschapsrecht zijn grondslag niet kan vinden in de nationale rechtsordes en evenmin
daardoor direct of indirect kan worden geconditioneerd.’
77
Prechal 2006A, p.14.
78
Vgl. Parret 2009, p. 49.
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Het Hof van Justitie is daar dé verzekeraar van de eerbiediging van het recht bij
de uitlegging en toepassing van de Verdragen, ook al lijkt er met het Verdrag
van Lissabon via de band van artikel 19 lid 2 VEU Verdragsrechtelijke ruimte te
zijn geschapen voor de nationale rechtspleging als effectieve rechtsbeschermer
van het Unierecht en heeft de jurisprudentie van het Hof van Justitie zélf de
nationale rechter als Europeesrechtelijke rechtsbeschermer en verzekeraar in de
afgelopen decennia in het zadel geholpen.
Toch is ook een dergelijke opvatting ten aanzien van een uitsluitend monopolie
van het Hof van Justitie ten aanzien van de uitlegging van Europees recht mijns
inziens niet onverdeeld overtuigend en bevredigend. Dat het laatste woord over
wat nu de juiste uitleg van het Europees recht is zich in abstracto steeds
uitsluitend bij het Hof van Justitie zou bevinden, staat op gespannen voet met de
verhouding van nevenschikking tussen het Hof van Justitie en de nationale
rechter waarin zij beiden naast elkaar staan, zoals door Donner aangenomen. 79
Bovendien spreekt een rechter, ook het Hof van Justitie in de prejudiciële
beslissingen, zich zelden louter in abstracto uit, maar is altijd gebonden aan het
concrete geval. Met andere woorden het monopolie van het laatste woord in
abstracto moet altijd vertaald worden naar het concrete geval. Soms laat het Hof
van Justitie kennelijk bewust het laatste woord aan de nationale rechter (te
denken valt aan evenredigheidsbeoordelingen, feitelijk onderzoek naar het
bestaan van bijvoorbeeld indirecte discriminatie). Soms is de uitleg van het
Europees recht in de nationale Europeesrechtelijke rechtspraak feitelijk verfijnd
of misschien zelfs beter ontwikkeld dan in de jurisprudentie van het Hof van
Justitie.
In dat licht acht ik het verdedigbaar dat een monopoliepositie in abstracto door
de invloed en rol van nationale Europeesrechtelijke rechtspraak gedeeltelijk
wordt doorbroken en dat dit monopolie zich in feite tot een machtspositie heeft
ontwikkeld, waarin op punten de uitspraken van nationale rechters over
Europeesrechtelijke normen concurreren met die van het Hof van Justitie.
Misschien sluit deze nuance van het monopolie formeel-juridisch nog niet aan
bij het huidige Verdragsrechtelijke kader, maar dit doet recht aan de feiten, de
grondstoffen van het recht.
Inmiddels belanden we daarmee aan bij de vraag hoe de verhouding tussen de
Europese rechtsorde en de nationale rechtsorden het beste kan worden begrepen.
Dit is een onverminderd voorwerp van levendig debat in de (constitutionele)
doctrine van het Europees recht. Recentelijk staat in dit verband het
79

Vgl. het openingscitaat van dit hoofdstuk.
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‘constitutioneel pluralisme’ sterk in de aandacht. 80 De voorspelling van
Koopmans uit 1994 lijkt wat dat betreft waarheid geworden. Hij voorzag dat we
tegen het einde van de 20ste eeuw opnieuw een periode van juridisch pluralisme
leken in te gaan, een benadering die West-Europa ongeveer een eeuwlang niet
kende. 81 Met het begrip ‘constitutioneel pluralisme’ wordt – breed benaderd –
getracht het fenomeen te duiden dat constitutionele actoren geconfronteerd zijn
met een pluraliteit van constitutionele bronnen. 82 Tussen deze bronnen kunnen
conflicten bestaan die op een niet hiërarchische manier zouden moeten worden
opgelost, met als consequentie dat de eigen rechtsorde uiteindelijk het laatste
woord heeft. Toegepast op de verhouding tussen de Europese en de nationale
rechtsorde worden beide als autonoom naast elkaar staande rechtsorden
aangeduid, ‘die elk hun eigen ultieme referentie zijn’. 83 Een dergelijke
benadering vind ik niet per se gelukkig. In ieder geval hoeft er wat mij betreft
geen stringent onderscheid te worden gemaakt tussen de nationale rechtsorden
en de Europese rechtsorde als zodanig. 84 Dat mag wellicht uit oogpunt van
theoretische helderheid en systeem voordelig zijn, maar doet geen recht aan de
veelvormigheid van de feitelijke werkelijkheid. 85
In het licht van het bovenstaande is het wellicht geen verrassing dat de
verhouding tussen het Europees recht en het nationale recht in mijn optiek het
beste kan worden gezien als een geïntegreerde of gedeelde rechtsorde met een
gedeeld gezag. Daarmee sluit ik mij in de kern aan bij Widdershoven 1996, Jans
e.a. 2007 en in het bijzonder Eijsbouts e.a. 2010. 86 Europees recht en nationaal
recht zijn zo nauw met elkaar verbonden dat ze een gedeeld geheel vormen. De
Europese rechtsorde wordt door de instellingen van de Unie gedeeld met de
80

Zie bijvoorbeeld M. Poiares Maduro, ‘Interpreting European law – judicial
adjudication in a context of constitutional pluralism’, Working Paper IE Law school 2008/02,
beschikbaar op: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1134503.
81
Koopmans 1994, p. 202.
82
Maar het modische gebruik van het begrip constitutioneel pluralisme maakt
eveneens dat er verschillende benadering van het begrip worden gehanteerd. Zie over
verschillende benaderingen bijvoorbeeld: M. Avbelj, J. Komárek, ‘Four Visions of
Constitutional Pluralism’, in: EUConst, 4, p. 524-527.
83
Meij 2009, p. 14.
84
Dit is een inherente zwakte in het diepgravende theoretische bouwwerk van Barents
2000.
85
Vgl. in zelfde zin de kritiek van Koopmans op de rechtstheorie van Kelsen ten
aanzien van rechtsbronnen: ‘It has the advantage of great clarity and simplicity, but its fatal
flaw is that it is so far removed from the actual life of the law that it can neither offer an
explanation of what happens, nor a guideline for how to act.’ Zie Koopmans 1994, p. 193.
86
R.J.G.M. Widdershoven, ‘Naar een bestuurs(proces)rechtelijk Ius Commune in
Europa’, in: VAR-reeks 116, Alphen aan den Rijn 1996, p. 97-200 op p. 100, Jans e.a. 2007,
p. 7 en 18 e.v. Eijsbouts e.a. spreken in dit verband over gedeeld gezag in een gedeelde
rechtsorde. Zie Eijsbouts e.a. 2010, vanaf p. 365-383. Zie in dit verband ook de oratie van
Besselink 2007, die spreekt over een ‘samengestelde rechtsorde’.
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lidstaten en hun organen. Daarvoor biedt het arrest Costa/ENEL al een
grondslag: het Hof van Justitie positioneert daarin de autonome rechtsorde als
een rechtsorde die ‘deel uitmaakt van de rechtsordes der lidstaten.’
Dankzij de ontwikkelingen van doorwerking van het Europees recht in het
nationale recht en de invloed die nationaalrechtelijke concepten hebben als
inspiratiebron voor Europeesrechtelijke rechtsontwikkeling is deze rechtsorde
wederzijds geïntegreerd. Het Europees recht en het nationale recht staan
voortdurend in wisselwerking tot elkaar. De autonomie van het
gemeenschapsrecht kan het beste worden begrepen als een feitelijk gedeelde
autonomie. Op het moment dat nationale actoren hun Europeesrechtelijke
functie vervullen, gaat daar ook gezag van uit voor de Europese rechtsorde: met
het gedeelde recht bestaat er een vorm van gedeeld gezag. Zoals ik dat
hierboven met betrekking tot de positie van de nationale rechter al duidelijk
maakte, heeft dit ook consequenties voor de betekenis van nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak in het stelsel van Europese rechtspleging. Deze
heeft ten minste in concreto, en op punten misschien ook wel in abstracto, een
gezag binnen de autonomie van het gemeenschapsrecht. 87
Toch is met dit alles nog geen nadere toelichting verschaft ten aanzien van het
gebruik van het begrip autonomie van de nationale rechter in het Europees recht.
Wat wordt nu daarmee precies bedoeld in het kader van deze studie?
2.3 Wat te verstaan onder ‘nationale rechterlijke autonomie’?
Een containerconcept
Autonomie is een begrip met een breed gebruik en een rijke historische
achtergrond. De herkomst ervan gaat terug tot de Griekse oudheid. Daar werd er
het zelfbestuur van onafhankelijke stadsstaten mee beschreven. Etymologisch is
het afgeleid van het Griekse autonomos (auto - zelf en nomos - wet): het
betekent zoveel als de vrijheid om eigen wetten te volgen, onafhankelijkheid.
Maar het begrip autonomie wordt tegenwoordig op vele wetenschapsgebieden
ingezet en op een verscheidenheid van manieren gehanteerd als concept. Denk
aan de sociologie, informatica, filosofie, politicologie, medische ethiek en niet in
de laatste plaats aan de rechtsgeleerdheid. Het brede gebruik van het begrip
87

Eijsbouts e.a. 2010 merken in dit verband terecht duidelijk op: ‘Gedeeld gezag is
geen wondermiddel. Voor de betrokken instanties is het delen van gezag niet altijd
gemakkelijk en ook voor de doctrine is het problematisch’ (p. 365). En op p. 382 dat het
‘gemakkelijker [is] het over de inhoud eens te worden dan over de gezagsaanspraak.
Verschillende aanspraken op gelding moeten met elkaar te rijmen zijn en niet strijden om
voorrang. Deze gezagsaanspraak wordt daarom tussen verschillende rechterlijke instanties
gewoonlijk in het midden gelaten en niet uitgevochten, al vallen daarbij soms grote woorden.’
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toont de aantrekkelijkheid van het concept. Toch kan datzelfde brede gebruik
bron van verwarring zijn. Daarom is het belangrijk om het begrip te verhelderen
in de specifieke context waarbinnen het in dit boek wordt gehanteerd, onder
meer vanwege het feit dat het begrip autonomie al op verschillende manieren
een functie binnen het Europees recht vervult en op verschillende plaatsen zijn
intrede reeds heeft gedaan.
Europeesrechtelijk gebruik
Zojuist kwam de autonomie van de Europese rechtsorde aan de orde. 88 Een
karakter dat in de rechtspraak van het Hof van Justitie een eigen plek heeft.
Zo overweegt bijvoorbeeld de derde kamer van het Hof van Justitie medio 2010:
‘Volgens vaste rechtspraak vereisen de eenvormige toepassing van het recht van de
Unie en het gelijkheidsbeginsel dat de bewoordingen van een bepaling van het recht
van de Unie die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar
het recht van de lidstaten verwijst, normaliter in de gehele Europese Unie autonoom
en uniform moet worden uitgelegd.’ 89

Ook kwam, in verband met de Simmenthal-verplichting en de minimumeisen die
het Europees recht aan het nationale procesrecht stelt, het uitgangspunt van de
nationale procesautonomie aan de orde dat eind jaren zeventig van de vorige
eeuw in de rechtspraak van het Hof van Justitie is ontwikkeld. 90 Daarnaast komt
in de literatuur het beginsel van nationale institutionele autonomie naar voren,
waarmee wordt aangeduid dat het Hof van Justitie voor recht verklaard heeft dat
het Europees recht de institutionele structuur van de lidstaten in beginsel
respecteert, maar dat dit geen argument kan zijn voor schending van het
Europees recht. 91

88
Zie Barents 2000 in het bijzonder hoofdstuk 8. Barents merkt op dat het opvallend
is ‘dat vanwege de zo essentiële betekenis van het autonomiebegrip, in de literatuur relatief
weinig aandacht aan de inhoud en implicaties daarvan is besteed.’ Barents 2000, p. 293.
89
Zaak C-151/09, UGT-FSP, r.o. 38 onder verwijzing naar zaak C-433/08, Yaesu
Europe.
90
Zie daarover verder: Jans e.a. 2007, hoofdstuk 2. Ook hier bestaat een
richtingenstrijd tussen aanhangers van de nationale procedurele autonomie en ontkenners
ervan, zoals bijvoorbeeld Kakouris, ‘Do the Member States Possess Judicial Procedural
“Autonomy”?’, in: CMLR 34 1997, p. 1389-1412. Timmermans 2010, p. 81 wijst op het feit
dat het beginsel van nationale procedurele autonomie pas na het Rheinmühlen-arrest is
ontwikkeld in zaak 33/76, Rewe en zaak 45/76, Comet.
91
Zie Jans e.a. 2007, p. 18. Dit uitgangspunt is met het Verdrag van Lissabon
gecodificeerd in artikel 4 lid 2 VEU: ‘De Unie eerbiedigt de gelijkheid van de lidstaten voor
de Verdragen, alsmede hun nationale identiteit die besloten ligt in hun politieke en
constitutionele basisstructuren, waaronder die voor regionaal en lokaal zelfbestuur. […]’
Eerder beschreef Jans al een ‘autonomie van de nationale wetgever’ en onderzocht hoe deze
door de werking van het Europees recht op punten ingeperkt en beïnvloed werd. Zie J.H. Jans,
‘Autonomie van de wetgever? Voorafgaande bemoeienis van Europese instellingen met
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De ontdekking van een andere autonomie
Nationale rechterlijke autonomie is als zodanig nog niet of nauwelijks in de
Europeesrechtelijke literatuur als zelfstandig verschijnsel gesignaleerd. Al hangt
het begrip wel in de lucht en wordt het, voorzover ik heb kunnen nagaan en
overzie, zo nu en dan, en weliswaar op verschillende manieren gehanteerd. In de
eerste plaats zijn er auteurs die onder de autonomie van de nationale rechter zijn
autonome verhouding ten opzichte van het nationale recht verstaan. Dit kunnen
we het beste begrijpen als het gebruik van een ‘afgeleide autonomie’ van de
autonomie van het Unierecht.
Een voorbeeld geeft Barents wanneer hij schrijft dat de positie van de nationale
rechter in het kader van de prejudiciële procedure ‘het beste [kan] worden
aangeduid als “autonoom”’. 92 Timmermans benadrukt in zijn annotatie bij
Rheinmühlen, net als Barents, het ‘autonome karakter van de prejudiciële
verwijzingsbevoegdheid van de lagere rechter’. 93 Het Hof van Justitie spreekt zelf
in de zaak C-210/06, Cartesio ook over de ‘autonome bevoegdheid’ van de
nationale rechter ‘om zich tot het Hof te wenden’ (r.o. 95) en lijkt met het gebruik
van het begrip autonome bevoegdheid vooral te wijzen op de autonomie van het
Unierecht.

In de tweede plaats zijn er auteurs die met het begrip autonomie van de nationale
rechter zijn verhouding ten opzichte van het Hof van Justitie willen aanduiden.
Een voorbeeld hiervan geeft Weiler in zijn bundeling van essays The Constitution of
Europe, in het essay ‘The least-dangerous branch: A retrospective and prospective
of the European Court of Justice in the arena of political integration’, gebaseerd op
een artikel uit 1993. 94 Hij merkt op: ‘In the past the European Court was always
careful to present itself as primus inter pares and to maintain a zone of autonomy of
national jurisdiction even at the price of non-uniformity of application of
Community law. If the new line of cases represents a nuanced departure from that
earlier ethos, the prize may be increased effectiveness, but the cost may be a
potential tension in the critical relationship between the European Court and
national courts.’ Chalmers gebruikt in zijn artikel Judicial Preferences and the
Community Legal Order uit 1997 verschillende varianten van autonomie voor
nationale rechters in het Europees recht. 95 Met betrekking tot de prejudiciële
procedure benadert hij autonomie bijvoorbeeld ten opzichte van het Hof van
nationale regelgeving’, in: Europese Unie en nationale soevereiniteit, Publikaties van de
Staatsrechtkring No 2, Deventer 1997, p. 51-113.
92
Barents 2005, p. 297.
93
Timmermans 2010, p. 79-80.
94
J. Weiler, The Constitution of Europe, Cambridge: Cambridge University Press
1999, p. 216.
95
D. Chalmers, ‘Judicial Preferences and the Community legal order’, in: 60 Modern
Law Review 1997, p. 164-199 op p. 178, 180, 182-183, 185-187, 190-192, 195-197.
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Justitie: ‘national courts can exert autonomy through non-referral and pursuing an
interpretation unencumbered by ECJ guidance.’

Ten derde wordt de autonomie van de nationale rechter gebruikt als afgeleide
van de nationale procesautonomie.
Zo ziet Chalmers 1997 onder meer de autonomie van nationale rechters bestaan op
terreinen waarop nog geen harmonisatie heeft plaatsgevonden: ‘An expansion of the
functional jurisdiction of direct effect, through development of unitary remedies and
procedures, directly reduces the autonomy of national judges, as their freedom
would be restricted over everything apart from fact-finding. An expansion of the
material jurisdiction of direct effect through providing for a greater number of
provisions and instruments to be invoked before national courts does not reduce
national judicial autonomy considerably, as no qualitatively different form of duty is
being created, but it significantly reduces the autonomy of the other arms of
government.’

Andere auteurs lijken het begrip bijvoorbeeld te gebruiken als de mogelijkheid
van een normatief principe om de autonome rol van de nationale rechters in het
stelsel van het Europees recht te versterken.
In dit verband kan worden gewezen op Meij die in 2000 in relatie tot het debat over
de hervorming van het Hof van Justitie over de prejudiciële samenwerking schrijft:
‘It would therefore appear appropriate and inevitable to enlarge the autonomous
role of national courts and to equip them accordingly, in order to allow the
coordinating mechanism to survive.’ 96 Prechal constateert in 2006 dat: ‘Although it
is generally recognized that better training and assistance will help prevent
premature, irrelevant or poorly prepared preliminary references, only few propose
to enlarge the autonomous role of national courts in the application of EC law.’ 97

Meij hanteert in zijn Utrechtse oratie bij de aanvaarding van de G.J. Wiardaleerstoel het begrip autonomie van de (nationale) rechter overwegend als vorm
van institutionele autonomie, als grondslag voor de verzoening van
verschillende mandaten ontstaan uit de pluralistische juridische omgeving. 98
Nadat hij aan de hand van enkele voorbeelden uit de rechtspraak duidelijk heeft
gemaakt dat de rechter ‘veel meer dan deel of top van een enkelvoudige,
hiërarchische ordening, […] mediateur of makelaar [is] geworden van
rechtsaanspraken uit verschillende bronnen en orden’ 99 constateert Meij dat het

96

Meij 2000, p. 1039-1045.
Prechal 2006, p. 440.
98
Utrecht 2009. Een vertaling van de kern van deze oratie werd later gepubliceerd als:
A.W.H. Meij, ‘Circles of Coherence: On Unity of Case-Law in the Context of Globalisation’,
in: EUConst 6 2010, p. 84-101.
99
Meij 2009, p. 10.
97
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karakter van de rechterlijke functie radicaal is veranderd. Nieuwe instrumenten
zijn daarom nodig en de positie van de rechter vereist
‘in een pluralistische juridische omgeving een toenemende mate van institutionele
autonomie, die hem de grondslag verschaft om verschillende mandaten tegelijk te
vervullen en zonodig – dat is ingeval van conflict of incongruentie tussen de lagen
waaruit het toe te passen recht voortkomt – met elkaar te verzoenen.’ 100

Tegen de achtergrond van de rechtseenheid van het Europees recht en een
pluralistische benadering van de Europese en nationale rechtsorden bespreekt
Meij de samenwerking in de prejudiciële procedure en stelt vanuit het
gezichtspunt van een nationale rechter prealabel vast dat:
‘in de pluralistische benadering van autonome rechtsorden de nationale rechter ook
een autonome positie heeft ten aanzien van de taken die voor hem voortvloeien uit
de samenwerkingsprocedure, èn ten aanzien van de daarmee samenhangende
verantwoordelijkheden. Ik zeg dat laatste er meteen maar bij, anders wordt het
benadrukken van de autonomie van de nationale rechter uit het gezichtspunt van de
101
eenheid van het communautaire recht een al te hachelijke bewering.’

Hier hanteert Meij de autonomie van nationale rechter vooral in zijn verhouding
ten opzichte van het Hof van Justitie en suggereert dat er een autonomie voor de
nationale rechter bestaat rond de taakopvatting met betrekking tot de
prejudiciële procedure, die kennelijk breder moet worden opgevat dan
autonomie als afgeleide van de autonomie van de Unierecht. Want waarom haast
hij zich anders om aan te geven dat bij deze autonomie ook samenhangende
verantwoordelijkheden horen? Meij benadrukt de autonomie van de nationale
rechter, maar ontleedt verder niet waaruit deze nationale rechterlijke autonomie
nu precies bestaat. Daarop vinden we in de oratie van Meij geen uitgewerkt
antwoord, maar dat vormt des te meer een bron van inspiratie om tot een nadere
verkenning van dit verschijnsel aan de hand van de praktijk te komen.
Een verdere verkenning
Voor de duidelijkheid: in dit boek gaat het mij niet om een filosofie van de
(rechterlijke) autonomie. 102 Het is evenmin mijn bedoeling om een vastomlijnd,
normatief idee van nationale rechterlijke autonomie te construeren, noch om te
vuur en te zwaard de autonomie van de nationale rechter in het Europees recht
als wondermiddel te bepleiten en te verdedigen. Zoals ik al in de inleiding
schreef is het gebruik van het begrip ‘autonomie van de nationale rechter’ in de
100

Meij 2009, p. 10 en 11.
Meij 2009, p. 15.
102
Daarvoor verwijs ik graag door naar Wiarda’s Drie typen van rechtsvinding en met
betrekking tot de autonomie van het Europees recht naar Barents’ De communautaire
rechtsorde in het bijzonder hoofdstuk 8 en 10.
101
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context van dit boek in de eerste en belangrijkste plaats functioneel van aard.
Het begrip wordt gebruikt als hulpmiddel, waarbij het begrip autonomie als
feitelijk gegeven wordt gebruikt om de werkelijkheid te beschrijven. Met het
begrip valt het feitelijke verschijnsel van de eigen, zelfstandige taak en rol van
de nationale rechter binnen het Europees recht in de praktijk nader te verkennen,
te duiden en te begrijpen. Bovendien krijgen we door dit concept te gebruiken
naar mijn indruk beter zicht op de (mogelijke) betekenis van nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak in de Europese rechtsorde.
Net als rechtspluralisme 103 is deze feitelijke autonomie van de nationale rechter
geen werkelijk nieuw verschijnsel. Zien we de autonomie van de nationale
rechter als zijn vrijheid om, tegen de achtergrond van het recht, zelfstandig en
onafhankelijk tot beoordeling van geschillen te komen, dan komt zij over als een
heel natuurlijk facet van het rechterlijke ambt in een democratische
rechtsstaat. 104 We zouden kunnen stellen dat sinds het ontstaan van de
Europeesrechtelijke opdracht voor lidstatelijke rechters er een vrijheid bestaat
om de Europeesrechtelijke verplichtingen en verwachtingen te operationaliseren.
Uiteindelijk moet de rechter rechtspreken door middel van de uitspraak en
daarin verantwoordelijkheid nemen voor de beslechting van het geschil. De
vrijheid om te oordelen is een kern van de feitelijke rechterlijke autonomie.
Bij ieder geschil met een Europeesrechtelijke component komt deze vrijheid in
meer of mindere mate aan de orde. Ik verdedig de stelling dat bij elke
beoordeling van een Europeesrechtelijke vordering door de nationale rechter
altijd elementen van nationale rechterlijke autonomie opduiken. Dit is een
feitelijke autonomie, met soms een juridisch gevolg.
Deze autonomie beperkt zich daarom in de praktijk niet alleen tot de
samenwerking in de prejudiciële procedure, maar heeft een bredere reikwijdte
dan de autonome beoordeling om al dan niet te verwijzen naar het Hof van
Justitie en het onderscheid tussen uitlegging en toepassing van het Europees
recht. De nationale rechter heeft in zijn ‘gewone’ Europeesrechtelijke praktijk
op verschillende momenten de ruimte voor een zelfstandige beoordeling en
inkleuring van de Europeesrechtelijke verplichtingen en verwachtingen. Daar
zijn elementen van rechterlijke autonomie nu eenmaal inherent.
Echter, geen vrijheid zonder grenzen. De nationale rechter functioneert ook in
zijn Europeesrechtelijke opdracht in een nationaalrechtelijke context, volgens
103

Meij 2009, p. 14.
Zie bijvoorbeeld C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer
2008, p. 53, 362 e.v. en Chalmers 1997, p. 170.
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het nationale procesrechtelijke kader dat de bevoegde rechter aanwijst en
waarbij de kwalificatie van de aanspraken van rechthebbenden in beginsel aan
het nationale recht wordt overgelaten. 105 De nationale rechter zal ingeroepen
Europees recht, waar mogelijk, gelijkwaardig moeten behandelen met het
toepasselijke nationale recht, anders dreigt discriminatie tussen een
Europeesrechtelijke aanspraak en een nationaalrechtelijke claim. 106 Het
Europees recht hoort door de nationale rechter als ‘gewoon’ law of the land te
worden behandeld. En uiteraard is de autonomie begrensd door de hierboven
reeds vermelde opdracht tot loyaliteit, ingevolge het beginsel van loyale
samenwerking, zodat de nationale rechter niet met uitspraken kan komen die in
de kern uitdrukkelijk afwijken van de expliciete keuzes gemaakt door het Hof
van Justitie in zijn rechtspraak. Daartussen bevindt zich een grote feitelijke
manoeuvreerruimte voor de nationale rechter om zelf te opereren.
Enkele verdere onderscheidingen van nationale rechterlijke autonomie als
feitelijk gegeven
Daarmee is echter nog geen bevredigend zicht op de specifieke
bezienswaardigheden en de aard van het feitelijke verschijnsel gegeven. Zoals
uit de inleiding tot deze studie bleek, stel ik mij ten doel om aan de hand van
lidstatelijke uitsprakenpraktijk te bezien op wat voor manieren en vormen deze
feitelijke autonomie zich manifesteert, wat kenmerken hiervan zijn. Laten we,
voordat we aan de voorbeelden uit de onderzochte praktijk in de volgende
hoofdstukken toekomen, proberen het verschijnsel alvast uit elkaar te denken.107
Ofwel: wat gebeurt er allemaal op dat terrein van de feitelijke autonomie van de
nationale rechter waarin intensief wordt geplant (nieuwe rechtsvragen, verdere
ontwikkeling leerstukken) en geoogst (eindbeslissingen)? Ten opzichte waarvan
opereert de nationale rechter in de praktijk mogelijk autonoom? Om, zoals
beloofd, het concept van nationale rechterlijke autonomie als feitelijk gegeven te
verhelderen, helpt het om verschillende elementen te onderscheiden en deze
nader te duiden.

105

Vgl. C.W.A. Timmermans, ‘Hoofdstuk II: Europese Unie en Europese
Gemeenschappen – algemene aspecten’, in: Kapteyn – VerLoren van Themaat 2003, p. 62.
Prechal 2006, p. 442.
106
Vergelijkbaar met het gelijkwaardigheidsbeginsel zoals gehanteerd in de begrenzing
van het beginsel van nationale procedurele autonomie. Zie in die context Kapteyn – VerLoren
van Themaat 2003, p. 451.
107
Vgl. W.T. Eijsbouts, Het verdrag als tekst en als feit. De wedergeboorte van het
Europese recht uit het vallen van de Berlijnse Muur, oratie Universiteit van Amsterdam 2001,
p. 18: ‘Bindingen in de werkelijkheid geven hun krachten prijs als ze breken of vervallen; zie
wat er vrijkomt als een menselijke relatie uit elkaar valt, of een massa atoomkernen. Hun aard
daarentegen geven ze prijs als ze uit elkaar worden gedacht’.
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In het hierboven genoemde gebruik van het autonomieconcept in de literatuur
ten aanzien van de nationale rechter komen de mogelijke relaties en afgeleide
vormen aan de orde ten opzichte waarvan de nationale rechter autonoom
opereert. Deze kunnen mijns inziens deels ook gebruikt worden in de
positionering en verdere verkenning van kenmerken van de autonomie van de
nationale rechter in de praktijk. Zo kan gedacht worden aan een onderscheiding
van de situaties waarin de nationale rechter zich feitelijk autonoom opstelt:
-ten opzichte van partijen
-ten opzichte van het Hof van Justitie en zijn rechtspraak
-ten opzichte van het Europees bestuur, de Europese wetgever
-ten opzichte van andere nationale rechters
-ten opzichte van het nationale recht
-ten opzichte van het nationale bestuur, de nationale wetgever
Naast zijn directe relatie tot de beoordeling van een geschil tussen partijen staat,
in voorkomend geval, de nationale rechter mogelijk feitelijk in (in)direct contact
met het nationale bestuur, de nationale wetgever, het Europese bestuur, de
Europese wetgever en de Europese rechter in enge zin, het Hof van Justitie. Met
andere woorden: een Europeesrechtelijke uitspraak van een nationale rechter
kan een rechtsfeit zijn met een bredere betekenis dan alleen voor partijen. De
rechter zal vanzelfsprekend rekening houden met de effecten van zijn uitspraak,
maar tegelijkertijd weinig meer willen doen dan het geschil in het concrete geval
te beslechten. Toch kan deze opdeling het zicht verhelderen op de positie en taak
van de nationale rechter in het Europees recht in de praktijk.
Als een nadere, andere onderscheiding kan aansluiting gezocht worden bij de
sferen van rechterlijke beoordelingsvrijheid in het algemeen. Ieder rechterlijk
besluitvormingsproces doorloopt in grote mate een gelijkmatig stramien. Het
begint bij de bevoegdheid van de rechter om kennis te nemen van het geschil.
Dat is een sfeer van bevoegdheden en basisvoorwaarden. Er is ook een einde.
Het proces eindigt bij een beoordeling en beslissing omtrent het geschil, zolang
tenminste partijen het daarop laten aankomen. Dat is een sfeer van beoordeling
en beslissing. Een rol daartussen spelen onder meer de omvang van het geschil,
de relevante feiten, de vorderingen in rechte, het aangedragen bewijs, de
aanvulling van rechtsgronden door de rechter en de eventuele verplichting tot
ambtshalve toepassing van het recht. Hier is een sfeer van informatie, feiten en
omstandigheden aan de orde. Als we deze drie sferen als verschillende fasen van
het beoordelingsproces zien, 108 ontstaat een nader zicht op kenmerken van
nationale rechterlijke autonomie in de praktijk.
108

In dit verband ben ik bij toeval op dit spoor gezet door kennisname in een ander
verband van het werk van de bio-ethici T.L. Beauchamp, J. F. Childress, Principles of
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Overigens is deze onderscheiding in drie sferen in zekere zin kunstmatig:
elementen uit deze sferen komen in praktijk in verschillende fasen van het
rechterlijke beoordelingsproces aan de orde. Bepaalde facetten zijn op
verschillende momenten in de loop van het proces sterker vertegenwoordigd dan
andere. Anders gezegd: de sferen zijn wel te onderscheiden, maar moeilijk te
scheiden. Deze sferen wil ik dan ook niet gebruiken als toetsingskader voor de
onderzochte praktijk die in de volgende hoofdstukken wordt geanalyseerd, maar
gebruiken om, door het boek heen en ten slotte in de slotbeschouwing, de
kenmerken van nationale rechterlijke autonomie in het Europees recht nader te
duiden. Dat roept wel de vraag op wat er op dit moment al te vertellen valt over
deze verschillende sferen, en welke specifieke vraagpunten deze sferen
opleveren.
I
De sfeer van de basisvoorwaarden
Met betrekking tot de sfeer van de bevoegdheden en basisvoorwaarden moet
worden gewezen op de competentie van een nationale rechterlijke instantie om
het Europees recht uit te leggen en toe te passen. Zodra een nationale rechter
voldoet aan de in de vorige paragraaf genoemde minimumvoorwaarden die het
Hof van Justitie aan een rechterlijke instantie stelt, ontstaat uit hoofde van het
Europees recht de bevoegdheid om dat Europees recht uit te leggen en toe te
passen. Hierboven werd reeds opgemerkt dat het nog steeds de nationale
rechtsorde is die de bevoegde rechter moet aanwijzen en dat de kwalificatie van
de aanspraken van rechthebbenden in beginsel aan het nationale recht wordt
overgelaten. Het beroemde arrest Simmenthal spreekt niet voor niets over de
nationale rechter die ‘in het kader van zijn bevoegdheid’ verplicht is het
Europees recht integraal toe te passen. De bevoegdheid van iedere nationale
rechter om een prejudiciële vraag te stellen, soms in weerwil van hogere
rechtscolleges, draagt eveneens een aspect van nationale rechterlijke autonomie
in zich. 109

biomedical ethics, Oxford: Oxford University Press 2009 in hun gedachten over de autonome
keuzevrijheid van een individu in een gezondheidszorgcontext. In relatie tot het begrip
informed consent en informed refusal, cruciaal voor de beoordeling van de toestemming of
weigering van een individu om een medische behandeling te ondergaan, onderscheiden
Beauchamp en Childress threshold elements, information elements en consent elements.
Hoewel ik niet pretendeer in de positie te zijn om verantwoorde uitspraken te doen over het
complexe terrein van de medische ethiek, zie ik hierin parallellen met het rechterlijke
beoordelingsproces en de elementen van autonome beoordelingsvrijheid.
109
Vgl. Barents 2005, p. 297.
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In deze sfeer speelt uiteraard ook het belang van de fundamentele beginselen
van directe werking uit het arrest Van Gend & Loos 110 en voorrang van
Europees recht à la Costa/ENEL 111 en – misschien wel vooral – de acceptatie
ervan door de nationale rechters. Of zoals Timmermans opmerkt:
‘Het ligt buiten de rechtsmacht van het Hof te decreteren, dat de nationale rechter
aan communautaire rechtsnormen binnen het nationale rechtsleven rechtstreekse en
suprème werking moet verlenen in weerwil van het nationale constitutionele recht,
zoals dit recht in de nationale jurisprudentie wordt uitgelegd. Het Hof kan slechts
uitspraak doen over het effect dat communautaire regels naar communautair recht
112
behoren te hebben binnen de interne rechtsorde.’

De acceptatie van deze grondbeginselen van het Europees recht door de
Nederlandse rechtspraak neem ik voor dit boek als gegeven; op dat terrein is
eerder veel onderzoek uitgevoerd. 113 Een interessante vraag is of in de praktijk
de rechterlijke attitude bij de formele acceptatie aansluit. Anders gezegd: of de
verplichtingen en verwachtingen uit hoofde van het Europees recht serieus
genomen lijken te worden.
II
De sfeer van de informatie, feiten en omstandigheden
Als we kijken naar de tweede sfeer, dan zouden we die kunnen samenvatten als
de transparantie van het proces. Hier spelen elementen met betrekking tot de
beschikbare informatie, de standpunten aangedragen door partijen, het geleverde
bewijs en een element van rechterlijk inzicht en interpretatie van de beschikbare
informatie een wezenlijke rol. Van belang binnen deze sfeer zijn elementen van
de feitenvaststelling, bewijs en de waardering ervan, de kennis van de relevante
rechtspraak en de rechterlijke taak met betrekking tot het aanvullen van
rechtsgronden of de ambtshalve toepassing.
In de Europeesrechtelijke gedingen die spelen voor de nationale rechter is het
aan de nationale rechter om de feiten vast te stellen. Daarin schuilt zonder meer
een element van autonomie: de selectie van rechtens relevante feiten. Datzelfde
geldt uiteraard voor de waardering van het bewijs en de eventuele opdracht aan
partijen om nader bewijs te leveren. Ook zouden we kunnen aannemen dat de
nationale rechter een zekere feitelijke autonomie bezit om de relevante
Europeesrechtelijke precedenten te selecteren en daaruit een keuze te maken
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Zaak 26/62, Van Gend & Loos.
Zaak 6/64, Costa/ENEL.
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Kapteyn – VerLoren van Themaat 2003, p. 60.
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Vgl. bijvoorbeeld Martinico, Pollicino 2010, Claes 2006, deel 2 en A.M. Slaughter,
A. Stone Sweet, J.H.H. Weiler, The European Courts & National Courts – Doctrine and
Jurisprudence, Oxford: Hart Publishing 1998.
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wanneer in de rechtspraak van het Hof van Justitie verschillende lijnen in de
rechtspraak zichtbaar zijn. 114
Binnen deze sfeer speelt de prejudiciële procedure waar deze aan de orde komt,
vooral materieel een rol: biedt de bestaande Europese en/of nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak voldoende handvatten om tot een uitspraak te
komen of is nadere voorlichting door het Hof van Justitie vereist?
III
De sfeer van de beoordeling en beslissing
Rechters moeten knopen doorhakken. Rechters dienen te beslissen. De derde
sfeer komt neer op de fase van de rechterlijke beslissing en de bekrachtiging en
rechtvaardiging ervan in de rechterlijke uitspraak. De rechter heeft de taak het
geschil te beslechten. Als het komt tot een uitspraak is dat zijn
verantwoordingsmoment waarin hij verslag doet van zijn rechterlijke
beoordeling. Hier spelen ook evidente elementen van autonomie als feitelijk
gegeven. In de eerste plaats valt te denken aan de keuze van het relevante recht
voor de beslechting van het geschil. Als het Europeesrechtelijke argument naar
het oordeel van de rechter niet van (doorslaggevend) belang is voor de
beslechting van het geschil, dan hoeft hij er ook niet zonder meer iets mee te
doen. In de tweede plaats kan worden gewezen op de situatie waarin de rechter
wèl de Europeesrechtelijke route relevant acht voor de beslechting van het
geschil. In dat geval ontmoet de rechter in de beoordeling diverse beslispunten.
Met betrekking tot het vrijverkeerrecht valt bijvoorbeeld te wijzen op de
beoordeling of, en zo ja welke, (ingeroepen) vrijheid toepasselijk is, of er sprake
is van een interstatelijk element, waar een eventuele belemmering van de
vrijheid in schuilgaat en hoe deze moet worden gekarakteriseerd. Het komt,
waar aanwezig, uiteraard ook terug in de beoordeling van de
rechtsvaardigingsgrond uit oogpunt van publiek belang en de toets aan het
evenredigheidsbeginsel. Het is de nationale rechter, als verantwoordelijke voor
het geschil, die de beslissing neemt.
Ten derde ligt bijvoorbeeld ook de beoordeling van de noodzakelijkheid van de
prejudiciële verwijzing feitelijk geheel in handen van de nationale rechter.
Daarin schuilt, in navolging van Meij eerder in dit hoofdstuk geciteerd,
overigens ook een verantwoordelijkheid met betrekking tot de rechtseenheid en
de rechtsontwikkeling van het Europees recht. Ten vierde valt te wijzen op de
gevallen waarin prejudicieel is verwezen naar het Hof van Justitie en het tot een
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Vgl. met betrekking tot verschillende lijnen in de rechtspraak van het Hof van
Justitie bijvoorbeeld hetgeen Mortelmans schrijft in Kapteyn – VerLoren van Themaat 2003,
p. 501-502.

56

AUTONOMIE VAN DE NATIONALE RECHTER IN HET EUROPEES RECHT

beschikking 115 of arrest is gekomen: dan moet de nationale rechter tot een
eindbeslissing komen. Daarin moet met behulp van de uitleg van het Hof van
Justitie het slotoordeel worden gegeven, maar ook hier bezit de rechter in de
kern een vrijheid van beoordeling, reeds verwoord door Donner:
‘aan deze uitlegging is de nationale rechter in beginsel gebonden, maar de beslissing
of het uitgelegde gemeenschapsvoorschrift nu ook op het hem voorgelegde geval
van toepassing is, blijft bij de nationale rechter. Maakt hij in dat opzicht een fout of
wijkt hij, bewust of onbewust, van de gangbare opvattingen en jurisprudentie af, dan
is daar weinig aan te doen. Eenheid van rechtstoepassing waarborgen, kan artikel
177 EEG [nu 267 VWEU] dus niet (29). De openstelling van beroep op de
gemeenschapsrechter tegen uitspraken van nationale rechters, terzake van schending
van het gemeenschapsrecht, zou die eenheid wellicht verhogen, maar haar ook nog
niet verzekeren. Eenheid van rechtspraak blijft, zolang er een veelheid van
rechterlijke instanties is, nu eenmaal een betrekkelijke zaak.
(29) Degenen, die daarover klagen, mogen zich er rekenschap van geven, dat ook in
nationale verband, de cassatie of revisie van rechterlijke uitspraken door een
hoogste gerecht, niet in staat is eenheid van rechtstoepassing te verzekeren. Men
denke slechts aan een verschijnsel als de verschillen in straftoemeting tussen
116
verschillende rechters. Maar er is veel meer!’

De manier waarop wordt geoordeeld (in een bestuursrechtelijke context, al dan
niet via het zorgvuldigheidsbeginsel) 117 en de intensiteit van toetsing en
motivering behoren ook tot het domein van deze laatste sfeer. Onmiskenbaar
werken deze ook door in de karakteristieken van nationale rechterlijke
autonomie in de praktijk.
2.4

Conclusies

Wat is de rol van de nationale rechter in het Europees recht? De nationale
rechter hoort Europeesrechtconform recht te spreken. Hij is gebonden aan dit
recht en heeft een opdracht tot loyaliteit ten aanzien van het Europees recht. Dit
houdt onder meer in dat hij in het kader van zijn bevoegdheid naar oordeel van
het Hof van Justitie verplicht is het Europees recht integraal toe te passen. De
115

Ex 104, lid 3 Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie: ‘Wanneer
een prejudiciële vraag identiek is met een vraag waarover het Hof zich reeds heeft
uitgesproken of wanneer het antwoord op een dergelijke vraag duidelijk uit de rechtspraak
kan worden afgeleid, kan het Hof op ieder moment, na de advocaat-generaal te hebben
gehoord, beslissen bij een met redenen omklede beschikking waarin naar het eerdere arrest of
de betrokken rechtspraak wordt verwezen.’
116
Donner 1972, p. 115.
117
Daarover onder meer J.H. Jans, Doorgeschoten? Enkele opmerkingen over de
gevolgen van de Europeanisering van het bestuursrecht voor de grondslagen van de
bestuursrechtspraak, oratie Rijksuniversiteit Groningen, Groningen: Europa Law Publishing
2005.
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nationale rechter is onder de ontwikkeling van het beginsel van effectieve
rechtsbescherming geemancipeerd tot volwaardig onderdeel van het ‘volledige
stelsel van rechtsmiddelen en procedures’ dat de Verdragen in het leven hebben
geroepen.
Doordat het Europees recht nog altijd voornamelijk materieel doorwerkt, is het
nationale procesrechtelijke kader voor de nationale rechter van groot belang bij
de Europeesrechtelijke rechtsbescherming. Het Hof van Justitie stelt, voor zover
er geen harmoniserende maatregelen zijn genomen, aan het uitgangspunt van
nationale procesautonomie de eis van het gelijkwaardigheidsbeginsel en het
effectiviteitsbeginsel; anderzijds moet ook aan de minimumvoorwaarden van het
beginsel van effectieve rechtsbescherming zijn voldaan, maar mag rekening
worden gehouden met de beginselen die aan het nationale procesrecht ten
grondslag liggen.
De expliciete positie van de nationale rechter in de Verdragen is er een van
rechterlijke samenwerking binnen de prejudiciële procedure. Deze procedure
heeft als hoofdfunctie om de rechtseenheid van het Europees recht en de
‘volledige werking’ van het Europees recht te waarborgen om de uniforme
uitlegging en toepassing in de EU te verzekeren. In de jurisprudentie van het
Hof van Justitie hanteert het Hof een onderscheid tussen uitlegging en
toepassing. Strikt genomen lijkt de centrale gedachte te zijn dat het aan het Hof
van Justitie is om het recht uit te leggen, en aan de nationale rechter om het recht
toe te passen. Dit onderscheid houdt generaties Europeesrechtjuristen bezig. In
dit hoofdstuk stel ik mij op de positie dat zowel uitlegging als toepassing bij de
nationale rechter thuishoren.
In het Europees recht bestaat ruimte voor rechterlijk manoeuvreren door zowel
het Hof van Justitie als de nationale rechter. Het feit dat lang niet alle zaken met
een Europeesrechtelijke component bij het Hof van Justitie belanden, doet de
vraag opkomen naar de betekenis van nationale Europeesrechtelijke rechtspraak.
Die betekenis is nog tamelijk obscuur.
De verhouding tussen de Europese rechtsorde en de nationale rechtsorden kan
mijns inziens het beste worden begrepen als een geïntegreerde rechtsorde met
gedeeld gezag. Dat heeft als consequentie dat ook de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak gezag bezit. In tegenstelling tot Barents, Prechal
en Timmermans stel ik dat de eenheid van het recht en ruimte voor differentiatie
niet alleen door de Europese instellingen kan worden gegarandeerd. Ook bij de
nationale rechter in het ‘volledige stelsel van rechtsmiddelen en procedures’ ligt
een zeggenschap met betrekking tot het Europees recht.
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Autonomie van de nationale rechter hangt als begrip in de lucht, komt zo nu en
dan op verschillende manieren als notie naar voren in de literatuur, maar is tot
op heden weinig specifiek ontleed. In dit boek wordt autonomie van de nationale
rechter als feitelijk gegeven gebruikt, als hulpmiddel om de werkelijkheid te
beschrijven. In dit hoofdstuk stel ik dat bij elke beoordeling van een
Europeesrechtelijke aanspraak er elementen van deze autonomie opduiken. In de
kern beschouw ik nationale rechterlijke autonomie als een begrensde rechtelijke
vrijheid. De nationale rechter functioneert in een nationaalrechtelijke context,
zal ingeroepen Europees recht, waar mogelijk, gelijkwaardig moeten behandelen
met een nationaalrechtelijke claim en is gebonden aan de opdracht tot loyaliteit
ten aanzien van het Europees recht.
Ten behoeve van de nadere duiding van de nationale rechterlijke autonomie
wordt in kaart gebracht ten opzichte waarvan de rechter mogelijk autonoom
opereert en wordt het verschijnsel verder uit elkaar gedacht. Drie sferen van
rechterlijke beoordelingsvrijheid spelen daarbij een rol: een sfeer van
basisvoorwaarden, een sfeer van informatie, feiten en omstandigheden en een
sfeer van beoordeling en beslissing. Door de verschillende sferen heen komen
eerste feitelijke kenmerken naar voren van nationale rechterlijke autonomie of
elementen die vermoedelijk doorwerken in nationale rechterlijke autonomie.
Na deze voorlopig theoretische duiding van het verschijnsel wordt het de
hoogste tijd om over te gaan tot de onderzochte praktijk. In de volgende
hoofdstukken zal ik aan de hand van concrete voorbeelden uit de Nederlandse
Europeesrechtelijke rechtspraak met betrekking tot de vestigingsvrijheid en/of
het vrijedienstenverkeer deze rechterlijke autonomie dan ook verder verkennen.
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RECHTERLIJKE AUTONOMIE BIJ DE
MATERIEELRECHTELIJKE TOEPASSING EN
UITLEGGING
‘De werking van de verbodsbepalingen ter verwezenlijking van de vrijheden levert
veel problemen op. Het is, zelfs voor ingewijden, niet makkelijk een potentieel
belemmerende nationale maatregel te koppelen aan een verbodsbepaling. Daar
komt bij dat de recente rechtspraak van het Hof van Justitie op dit punt soms zwalkt.
Toch blijkt uit rechtsvergelijkend onderzoek dat de Nederlandse rechter het goed
doet.
Iedere rechter kan op elk moment met de werking van de
vrijverkeerbepalingen (de communautaire allesreiniger) geconfronteerd worden.
Rechterlijke commotie of leed ontstaat wanneer een rechter binnen de veilige muren
van zijn sector of rechtsgebied plots belaagd wordt door Europees geschut. Het kan
daarbij gaan om een schutter die in het wilde weg een EG-argument gebruikt maar
ook om de doelgerichte actie van een advocaat gespecialiseerd in het Europees
recht.’
K.J.M. Mortelmans, ‘Europees materieel recht voor Nederlandse rechters: l’acquis
et le défi communautaires’ in: K.J.M. Mortelmans, R.H. van Ooik, S. Prechal,
Europees recht en de Nederlandse rechter. Verworvenheden en uitdagingen,
Deventer: Kluwer 2004, p. 67-105 op p. 86

3.1 Inleiding
Het vorige hoofdstuk bood een theoretische inkadering voor het verschijnsel van
nationale rechterlijke autonomie in het Europees recht. Dit hoofdstuk en de
volgende twee hoofdstukken zetten de praktijk voor het voetlicht. Met behulp
van de rechterlijke ervaringen die zijn opgedaan met de vestigingsvrijheid en het
vrijedienstenverkeer in de Nederlandse rechtspraak, vindt een verkenning plaats
van het verschijnsel van nationale rechterlijke autonomie in de praktijk. De
onderzochte rechtspraak vormt hier de primaire bron van kennis, waaruit de
analyse voortvloeit. Achtereenvolgens passeren in drie verschillende
hoofdstukken drie centrale thema’s.
Het huidige hoofdstuk beziet het verschijnsel van nationale rechterlijke
autonomie aan de hand van de praktijk van de materiële toepassing en uitlegging
van beide vrijheden door de Nederlandse rechter. Het is het eerste onderwerp
van bespreking omdat de heersende gedachte is dat het Verdragsrechtelijke
vrijverkeerrecht het ‘hardst’ via materiële normen doorwerkt in de nationale
rechtsplegingscontext. Zoals Mortelmans terecht al aangeeft: ‘iedere rechter kan
op elk moment met de werking van de vrijverkeerbepalingen (de communautaire
allesreiniger) geconfronteerd worden’. Bij de decentrale rechtsbescherming van
het vrijverkeerrecht gaat het primair om de inhoudelijke doorwerking van
Europees recht en niet om doorwerking van een procedureel kader. Dat is, zoals
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bleek in het vorige hoofdstuk voor zover op dit vlak geen harmonisatie heeft
plaatsgevonden, op grond van het beginsel van nationale procesautonomie in
uitgangspunt een zaak van de lidstaten en het nationale recht.
Tegen die achtergrond is het een ‘logisch’ vertrekpunt om na te gaan in
hoeverre, op wat voor manieren en in welke vormen in de praktijk elementen
van nationale rechterlijke autonomie een rol spelen bij de materiële doorwerking
van de vrijheden. De exercitie roept velerlei boeiende (vervolg)vragen op: hoe
gaat de Nederlandse rechter in de uitsprakenpraktijk om met zijn
manoeuvreerruimte in de toepassing en uitlegging van het materiële recht? Volgt
de rechter feitelijk de logische toetsingssystematiek van de vrijheden? Kan de
rol van de Nederlandse rechter het beste worden gezien als toepasser van
Europese materiële normen of geeft de rechter daar in de praktijk toch een
‘eigen’ uitleg aan? Worden Europese aanspraken gelijkwaardig behandeld met
puur Nederlandsrechtelijke aanspraken? Wordt wel eens Europeesrechtelijk
contra legem uitgelegd? Welke sferen van autonome keuzevrijheid spelen in de
praktijk van het materiële vrijverkeerrecht bij de Nederlandse rechter een
wezenlijke rol? Dit zijn vragen die door het hoofdstuk heen aan de orde komen.
De focus van de bespreking maakt dat het doel van dit hoofdstuk niet is om tot
een beoordeling van de gegeven materiële uitleg (‘wat?’) te komen. De
concentratie is op de manier waarop de Nederlandse rechter opereert (‘hoe?’).
Dit is in de praktijk nauw met elkaar verweven. Toch ligt het accent in de
behandeling op laatstgenoemde dimensie. De bespreking beperkt zich tot enkele
karakteristieke onderwerpen die naar aanleiding van het jurisprudentieonderzoek
en in het kader van nationale rechterlijke autonomie de aandacht verdienen. Een
zelfstandig exposé over de geschiedenis en ontwikkeling van de reikwijdte van
de vrijheden in de jurisprudentie van het Hof van Justitie blijft daarom buiten
het bereik van dit onderzoeksverslag, 1 wel bevatten de deelonderwerpen een
1

Daarvoor zij verwezen naar de uitstekende algemene literatuur die op dit vlak
bestaat. In het bijzonder kan verwezen worden naar K.J.M. Mortelmans, ‘Chapter VIII: The
Functioning of the Internal Market: The Freedoms’, in: Kapteyn e.a. 2008, bijvoorbeeld naar
de hoofdstukken 19, 20 en 21 in Chalmers e.a. 2010 en hoofdstuk 3, De markt en publieke
belangen in Eijsbouts e.a. 2010, P. Oliver, W. Roth, ‘The Internal Market and the Four
Freedoms’, in: CMLR 41 2004, p. 407-441. Specifiek met betrekking tot het
vrijedienstenverkeer en de vestigingsvrijheid zij bijvoorbeeld verwezen naar J. van de
Gronden (ed.), EU and WTO Law on Services: Limits to the realization of general interest
policies within the services markets, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2008,
J.W. van de Gronden, Hervormingen in een dienstbaar Europa. Over diensten, uitdagingen
en Europees recht, oratie Radboud Universiteit Nijmegen, Deventer: Kluwer 2008,
Hatzopoulos en Do 2006, L. Woods, Free movement of goods and services within the
European Community, Aldershot: Ashgate Publishing 2004, M. Andenas, W. Roth (eds),
Services and Free Movement in EU Law, Oxford: Oxford University Press 2002, J. Snell,
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beknopte introductie tot de kern van het vrijverkeerrecht: een algemene
gebruiksaanwijzing bij de ‘communautaire allesreiniger’.
Hoewel het in dit hoofdstuk dus niet zozeer gaat om de materiële uitleg, sluit de
structuur van het hoofdstuk in hoofdlijn aan bij de logica in de
toetsingssystematiek van de vrijheden. In de eerste plaats komen rechterlijke
autonomieaspecten rond de materiële, personele en geografische werkingssfeer
aan de orde. Vervolgens bezie ik hoe nationale rechterlijke autonomie een rol
speelt bij de verbodsnorm van beide vrijheden. Daarna verlegt de aandacht zich
naar autonomieaspecten bij het tegenwoordige zwaartepunt in de toetsing aan
het vrijverkeerrecht: de mogelijkheid om belemmerende maatregelen te
rechtvaardigen uit oogpunt van publiek belang. In het bijzonder wordt daarbij
ingezoomd op de boeiende rol die het evenredigheidsbeginsel inneemt als
kruispunt van verbindingen van de taakverdeling tussen het Hof van Justitie en
de nationale rechter, en de nationale rechter ten opzichte van het nationale
bestuur. Ten slotte verbinden we de bevindingen uit de paragrafen tot een
centrale conclusie.
3.2 Rond drie dimensies in werkingssfeer: materieel, personeel en
geografisch
Stel, er doet zich een zaak voor bij de nationale rechter waarin de
vestigingsvrijheid en/of het vrijedienstenverkeer wordt ingeroepen. Dan lijken
zich, in theorie althans, drie dimensies in de werkingssfeer van het
vrijverkeerrecht als eerste ‘ontvankelijkheidsvoorwaarden’ aan te dienen. Het
gaat dan om de materiële, personele en geografische reikwijdte van de
vrijheden; een beknopte uitleg daarvan volgt zo dadelijk. Te denken valt aan
vragen als: is er sprake van een ‘dienst’ in de zin van het vrijedienstenverkeer?
Kan de procespartij zich in verhouding tot de andere partij wel op de vrijheden
beroepen? Wordt het interstatelijk verkeer beïnvloed? De nationale rechter kan
zich bij de beoordeling van deze dimensies in hoge mate baseren op de
rechtsontwikkeling van de vrijheden in de afgelopen decennia. Van belang is
daarvoor uiteraard dat de nationale rechter uit de voeten kan met de
Europeesrechtelijke uitleg van het Hof van Justitie. En, dit lijkt een
vanzelfsprekendheid, de rechter van die relevante jurisprudentie op de hoogte is
(gebracht) bij de beslechting van het geding.
Bezien we deze dimensies in de Nederlandse rechtspraak vanuit het verschijnsel
van nationale rechterlijke autonomie, dan vragen enkele aspecten om aandacht.
Goods and Services in EC Law: A Study of the Relationship between the Freedoms, Oxford:
Oxford University Press 2002 en Hatzopoulos 2000.
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De kern daarvan heeft van doen met de grote rol van feiten en bewijs in de
nationale rechterlijke toetsing. De feitenvaststelling en de beoordeling van het
bewijs vormt een wezenlijk terrein waarop de nationale rechter zichtbaar
feitelijk autonoom opereert.
Uitgangspunten in werkingssfeer
Wat moet onder de materiële, personele en geografische werkingssfeer van
beide vrijheden worden verstaan? Voor de toepassing van de vestigingsvrijheid
en het vrijedienstenverkeer is het wezenlijk wat onder de begrippen ‘vestiging’
en ‘diensten’ moet worden verstaan. De reikwijdte van het diensten- en
vestigingsbegrip kunnen we aanmerken als de materiële werkingssfeer van beide
vrijheden. Naar het oordeel van het Hof van Justitie gaat het hier om begrippen
van gemeenschapsrecht, die als zodanig door het Hof van Justitie zouden
moeten worden uitgelegd. Tegelijkertijd is de nationale rechter als
eerstelijnsrechtsbeschermer van het vrijverkeerrecht de eerst aangewezene om
deze begrippen toe te passen op een concreet geval waarin een beroep op de
vestigingsvrijheid en/of het vrijedienstenverkeer wordt gedaan.
Vestiging
Van vestiging is sprake als een entiteit zich vastlegt aan een bepaalde plaats. Het
klassieke, centrale uitgangspunt bij de vestigingsvrijheid wordt gevormd door
artikel 49 VWEU. De tweede alinea van die Verdragsbepaling maakt in grote
trekken duidelijk wat onder de vrijheid van vestiging moet worden verstaan:
‘De vrijheid van vestiging omvat, behoudens de bepalingen van het hoofdstuk
betreffende het kapitaal, de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en
de uitoefening daarvan alsmede de oprichting en het beheer van ondernemingen, en
met name van vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 54,
overeenkomstig de bepalingen welke door de wetgeving van het land van vestiging
voor de eigen onderdanen zijn vastgesteld.’
Als het gaat om de vraag hoe het Hof van Justitie het begrip vestiging in de zin van
de vestigingsvrijheid heeft uitgelegd, dan biedt het arrest Factortame II een
kernachtige omschrijving. Daarin maakt het Hof van Justitie duidelijk dat onder
vestiging moet worden verstaan: ‘dat daadwerkelijk een economische activiteit
wordt uitgeoefend door middel van een duurzame vestiging voor onbepaalde tijd in
een andere lidstaat.’ 2
Diensten
In tegenstelling tot de centrale begrippen als goederen, werknemers of kapitaal uit
de andere vrijheden, worden diensten wél in het VWEU gekarakteriseerd. Artikel 57
VWEU maakt duidelijk dat als diensten moeten worden beschouwd: ‘de
dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden, voorzover de
bepalingen, betreffende het vrije verkeer van goederen, kapitaal en personen op
deze dienstverrichtingen niet van toepassing zijn.’ 3
2

Zaak 221/89, Factortame II, r.o. 20.
De Verdragsbepaling vervolgt met een niet-limitatieve en wat gedateerde
opsomming van werkzaamheden die als diensten kunnen worden bestempeld. Het gaat dan

3
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Hiermee geeft het VWEU geen echte definitie van het dienstenbegrip. Er staat niets
anders dan dat een dienst een ‘dienstverrichting welke gewoonlijk tegen vergoeding
geschiedt’ is. De relatie tot ‘gewoonlijk tegen vergoeding’ geeft aan dat er sprake
moet zijn van een waardeerbare tegenprestatie tussen dienstverrichter en
dienstontvanger. Bovendien wordt dat naar de bewoordingen van het VWEU pas
relevant zodra de andere bepalingen inzake het vrije verkeer niet opgaan.
In de uitspraak Walrave Koch, na prejudiciële vragen van de rechtbank Utrecht,
bevestigde het Hof van Justitie begin jaren zeventig dat het criterium ‘economische
activiteit’ moest worden gehanteerd als maatstaf voor het dienstenbegrip en het
werknemersverkeer. 4 Alleen als daarmee samenhang aanwezig was, stond de weg
naar het Europees recht open. Maar wanneer is er sprake van een economische
activiteit? Volgens vaste rechtspraak moet het in ieder geval gaan ‘om reële en
daadwerkelijke en niet slechts om marginale en bijkomstige activiteiten’. 5 Het
begrip ‘economische activiteit’ wordt als zodanig uitgelegd in de jurisprudentie van
het Hof van Justitie dat het gaat om het aanbieden van goederen of diensten op een
bepaalde markt. 6 Dat criterium heeft geleid tot verdere verfijning in het concept van
het economische karakter van bepaalde activiteiten. 7 Uit de innerlijke logica van de
vrijheden volgt dat het bij het aanbieden van goederen op een markt gaat om
goederen(verkeer) en het criterium economische activiteit in het kader van diensten
alleen ziet op de gevallen waarin een causale relatie bestaat met het aanbieden van
diensten op een bepaalde markt. 8
Volgens de Verdragskarakterisering vormen diensten een restcategorie. Het Hof van
Justitie is op verschillende wijze omgesprongen met de rangorde tussen de vrijheden
die expliciet volgt uit artikel 57 VWEU. Het Hof heeft deze rangorde regelmatig,
strikt genomen, contra legem geïnterpreteerd. In de jurisprudentie van het Hof zijn
drie typen present:

over ‘met name werkzaamheden van industriële, commerciële aard, van het ambacht en van
de vrije beroepen’. Ten slotte volgt een zekere afbakening ten opzichte van de
vestigingsvrijheid en de inhoud van de dienstenvrijheid, want ‘Onverminderd de bepalingen
van het hoofdstuk betreffende het recht van vestiging, kan degene die de diensten verricht,
daartoe zijn werkzaamheden tijdelijk uitoefenen in de lidstaat waar de dienst wordt verricht,
onder dezelfde voorwaarden als die welke die staat aan zijn eigen onderdanen oplegt.’ Het
woordje ‘tijdelijk’ geeft hierin ook iets weer over de reikwijdte van het vrijedienstenverkeer,
het maakt het daarin bijvoorbeeld onderscheidend van de vestigingsvrijheid.
4
Zaak 36/74, Walrave-Koch. Zie over dit arrest de annotatie van K.J.M. Mortelmans
in: Beukers e.a. 2010, p. 103-107. Het verklaart ook dat de artikel 4, lid 1 Dienstenrichtlijn als
dienst aanmerkt ‘elke economische activiteit, anders dan in loondienst, die gewoonlijk tegen
vergoeding geschiedt, zoals bedoeld in artikel 57 VWEU.’
5
Zie gev. zaken C-51/96 en C-191/97, Deliège, r.o. 54.
6
Zie bijvoorbeeld zaak 118/85, Commissie t. Italië, r.o. 7, zaak C-35/96, Commissie
t. Italië, r.o. 36.
7
Zie daarover de conclusie van AG Jacobs bij gev. zaken C-264/01, C-306/01, C354/01 en C-355/01, AOK-Bundesverband, o. 27-42.
8
Enkele decennia na Walrave Koch oordeelde het Hof van Justitie in navolging van
vaste rechtspraak dat bij ‘een activiteit waarbij onder bezwarende titel een dienst wordt
verricht ten behoeve van de ontvanger, zonder dat materiële goederen worden geproduceerd
of overgedragen’ er sprake is van een dienstverrichting tegen vergoeding en dus bijvoorbeeld
prostitutie onder de werkingssfeer van het dienstenverkeer past. Zie zaak C-268/99, Jany, r.o.
48.
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a)
b)
c)

Het vrijedienstenverkeer is een restcategorie; 9
De keuze van de vrijheid wordt bepaald door het zwaartepunt in het
concrete geval; 10
11
Verschillende vrijheden worden gelijktijdig toegepast.

De vrijheden richten zich op belemmerende maatregelen van lidstaten. Wie zich
op de vestigingsvrijheid en/of het vrijedienstenverkeer kan beroepen heeft
betrekking op de personele werkingssfeer van beide vrijheden. Concreet gaat het
daarbij in het geval van het vrijedienstenverkeer in ieder geval om de figuur van
de dienstverrichter en de dienstontvanger.
Uit de bewoordingen van artikel 56 en 57 VWEU lijkt voort te vloeien dat het vrij
verkeer van diensten alleen de dienstverrichters begunstigt. De dienstenvrijheid
heeft in de jurisprudentie een bredere personele werkingssfeer gekregen. Zij ziet
namelijk ook op de ontvanger van diensten. Dat lag overigens al verscholen in het
Spaak-rapport uit 1956, dat aanzette tot de oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap. Daarin wordt de horecasector als voorbeeld genoemd waarin
diensten worden ontvangen. Dit gaf advocaat-generaal Trabucchi in de zaak 118/75,
Watson aanleiding om de mogelijkheid van de figuur van de dienstontvanger te
benadrukken. Toch duurde het tot de uitspraak van het Hof van Justitie in de
gevoegde zaken 286/82 en 26/83, Luisi en Carbone, voordat de figuur van de
dienstontvanger werd geaccepteerd: ‘De vrijheid van dienstverrichting impliceert
bijgevolg de vrijheid van degenen te wier behoeve diensten worden verricht, om
zich met het oog daarop naar een andere lidstaat te begeven zonder daarbij door
betalingsbeperkingen te worden gehinderd; als personen te wier behoeve een dienst
wordt verricht, zijn mede te beschouwen toeristen alsmede zij die geneeskundige
behandeling behoeven, en zij die zich voor studie of zaken op reis begeven’ (Luisi
en Carbone, r.o. 16).
Overigens impliceerde ook artikel 4 Richtlijn 73/148 al dat een dienstontvanger in
een andere lidstaat mocht verblijven gedurende de ontvangst van diensten. De
Dienstenrichtlijn heeft expliciet oog voor de rechten van dienstontvangers. Artikel
19 eist: ‘De lidstaten leggen een afnemer geen eisen op die het gebruik van een
dienst van een in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter beperken.’ De
dienstontvangers mogen in het algemeen niet geconfronteerd worden met
discriminatie (artikel 20): ‘De lidstaten zien erop toe dat op de afnemer geen
discriminerende eisen op grond van zijn nationaliteit of verblijfplaats van toepassing
zijn.’ Dat gaat in het bijzonder op voor publieke dienstverrichters (artikel 20, lid 2).
9

Een voorbeeld geeft de zaak 55/94, Gebhard, waarin het Hof in het licht van artikel
57 VWEU onder meer duidelijk maakt ‘dat de bepalingen betreffende de diensten slechts van
toepassing zijn, indien de bepalingen betreffende het recht van vestiging dat niet zijn’ (r.o.
20). Vgl. ook bijvoorbeeld zaak C-222/95, Parodi, zaak C-159/90, Grogan, r.o. 17, zaak
198/89, Touristengids Griekenland, r.o. 6, zaak 205/84, Commissie t. Duitsland, r.o. 18, gev.
zaken 286/82 en 26/83, Luisi en Carbone.
10
Vgl. bijvoorbeeld zaak C-348/96, Calfa, zaak C-55/93, Van Schaik, zaak C-275/92,
Schindler, zaak C-97/98, Peter Jägerskiöld. Vgl. ook zaak 45/87, Commissie v. Ierland, zaak
C-484/93, Svensson, zaak C-410/96, Ambry.
11
Bijvoorbeeld zaak C-405/98, Gourmet, gev. zaken C-34 tot C-36/95, De Agostini,
zaak C-101/94, Commissie t. Italië, zaak C-484/93, Svensson, zaak C-272/91, Lottomatica.
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Daarnaast bevat de richtlijn een inspanningsverplichting voor het geven van bijstand
aan de dienstontvanger (artikel 21).

In het geval van de vestigingsvrijheid strekt de personele reikwijdte zich in ieder
geval uit tot de figuur van de economische vestiger zolang er sprake is van
werkzaamheden anders dan in loondienst. Deze figuren kunnen zowel
natuurlijke als rechtspersonen zijn.
Uit artikel 49 VWEU valt af te leiden dat het hier gaat om een economische
vestigingsvrijheid. Dat is tegenwoordig in Europeesrechtelijke context overigens
geen automatisme. In de loop der tijd heeft zich ook een niet-economische vrijheid
van vestiging ontwikkeld. Deze volgt onder meer uit de richtlijnen voor de
economisch niet-actieven en de verdragsbepalingen inzake het Unieburgerschap
zoals neergelegd in artikel 20 VWEU. Deze studie beperkt zicht tot de economische
vestigingsvrijheid.
De vrijheid van vestiging richt zich op de werkzaamheden anders dan in loondienst,
waarmee, kort gezegd, bijvoorbeeld zelfstandigen en andere ondernemingen worden
bedoeld. Dit bakent het vestigingsrecht overigens af ten opzichte van het
vrijewerknemersverkeer uit artikel 45 VWEU. Het VWEU spreekt over de toegang
tot het oprichten en het beheren van (andere) ondernemingen.

Verreweg de meeste beroepen op de vestigingsvrijheid en/of het
vrijedienstenverkeer zullen zich in de praktijk voordoen in een verticale
procesrelatie: een private partij beroept zich jegens een overheidsorgaan,
verantwoordelijk voor een kennelijk belemmerende maatregel, op de
verkeersvrijheden. De inroepbaarheid van de vestigingsvrijheid en/of het
vrijedienstenverkeer in horizontale geschillen, dat wil zeggen tussen private
partijen onderling, is enerzijds aanvaard, anderzijds is het nog een verwoed
discussiepunt in de literatuur. 12 Aanvaard, omdat in enkele gevallen het Hof van
Justitie deze vrijheden van toepassing heeft verklaard in schijnbaar puur

12

Eijsbouts e.a. 2010, p. 260 wijzen er op dat ‘enkele belangrijke fundamentele
verdragsbepalingen niet alleen in de verhouding burger-overheid, maar ook tussen burgers
onderling inroepbaar zijn. Met name de discriminatieverboden uit het VWEU blijken
horizontale werking te bezitten.’ Zie, voorzichtig positief met betrekking tot de horizontale
inroepbaarheid van de vrijheden, S. Van den Bogaert, ‘Horizontality: The Court Attacks?’, in:
C. Barnard, J. Scott, The Law of the Single European Market. Unpacking the Premises,
Oxford: Hart Publishing 2002, p. 123-152. Contra horizontale directe werking bijvoorbeeld R.
Lane, ‘The internal market and the individual’, in: N. Nic Shuibhne (ed.), Regulating the
Internal Market, Cheltenham: Edward Elger 2006, p. 245-276. Eveneens hierover: Oliver,
Roth 2004 en A.S. Hartkamp, De werking van het EG-Verdrag in privaatrechtelijke
verhoudingen. Opmerkingen over directe en indirecte horizontale werking van het primaire
gemeenschapsrecht, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
2009.
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horizontale geschillen. Toch ging het in deze geschillen wel om maatregelen met
een zeker ‘publiek’ machtskarakter. 13
Ook een overheidsorgaan kan zich overigens beroepen op het
vrijedienstenverkeer ten opzichte van een ander overheidsorgaan. Dat is
bijvoorbeeld weleens duidelijk geworden in de Nederlandse rechtspraak over het
vrijedienstenverkeer. 14
Voor de werkingssfeer van de vrijheden is eveneens de geografische dimensie
van belang. Voor een geslaagd beroep op de vestigingsvrijheid en het
vrijedienstenverkeer dient er sprake te zijn van een interstatelijk effect: er moet
concreet een beïnvloeding van verkeer tussen lidstaten bestaan.
Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin een beroep op de vestigingsvrijheid
of het vrijedienstenverkeer mogelijk is in het geval van het verkeer tussen de
lidstaten. Ten aanzien van vestiging zijn twee pure vormen te onderkennen:
1) begunstigde van lidstaat A vestigt zich in een andere lidstaat,
2) begunstigde van lidstaat A, gevestigd in lidstaat B, vestigt zich in lidstaat A.
Ten aanzien van het vrijedienstenverkeer zijn vier pure situaties denkbaar:
1) dienstverrichter verplaatst zich van oorsprongland naar gastland,
2) dienstontvanger verplaatst zich van oorsprongland naar gastland,
3) dienst wordt verricht zonder verplaatsing van dienstverrichter of –ontvanger,
4) zowel dienst als dienstverrichter en –ontvanger verplaatst zich naar gastland.

Klassieke jurisprudentie van het Hof van Justitie leerde dat als alle aspecten van
de economische activiteit zich binnen één lidstaat afspeelden, er sprake was van
een ‘interne situatie’. Een beroep op de verdragsvrijheden staat in een dergelijk
geval strikt genomen niet open. De Verdragsbepalingen betreffende de
vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer blijven zodoende buiten
toepassing.
In recentere jurisprudentie van het Hof van Justitie tekent zich een ontwikkeling
af die erop duidt dat de precieze grenzen tussen een interne situatie en vervulling
van de interstatelijkheidseis vervagen. Deze ontwikkeling heeft aanleiding
gegeven tot verhitte discussies in de literatuur. 15 Die discussie is verklaarbaar
13
Eerder reeds zaak 36/74, Walrave Koch en veel recenter zaak C-438/05, Viking, zaak
C-341/05, Laval, zaak C-346/06, Rüffert.
14
Zie bijvoorbeeld ABRvS, 24 april 2008, LJN BD0232, waarin de Provincie
Overijssel succesvol opkomt tegen een boete die door de staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid is opgelegd aan de provincie in het kader van de Wet arbeid
vreemdelingen. De Provincie Overijssel beroept zich in dit kader op het vrijedienstenverkeer
jegens de staatssecretaris en de Afdeling honoreert dat beroep.
15
Een beeld hiervan geeft de bundel onder redactie van E. Manunza, L. Senden (red.),
De EU: de interstatelijkheid voorbij?, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006. Zie
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als we kijken naar het Verdragsrechtelijke kader. In de kernbepalingen uit het
VWEU rond de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer staat de
interstatelijkheidseis letterlijk verwoord. Artikel 49 VWEU verbiedt
beperkingen van de vrijheid van vestiging voor onderdanen van een lidstaat ‘op
het grondgebied van een andere lidstaat.’ Artikel 56 VWEU verbiedt
beperkingen ‘op het vrij verrichten van diensten binnen de Unie […] ten aanzien
van de onderdanen der lidstaten die in een andere lidstaat zijn gevestigd dan dat,
waarin degene is gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht.’ En, zo
valt te lezen in artikel 57 VWEU, dat, onverminderd de vestigingsvrijheid,
‘degene die de diensten verricht, daartoe zijn werkzaamheden tijdelijk [kan]
uitoefenen in de lidstaat waar de dienst wordt verricht, onder dezelfde
voorwaarden als die welke die staat aan zijn eigen onderdanen oplegt.’
Tegelijkertijd definieert artikel 26, lid 2 VWEU de interne markt als ‘een ruimte
zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten
en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van de Verdragen’ (curs.
HVH). Daaruit volgt de spanning tussen enerzijds een ‘harde’
interstatelijkheidseis en anderzijds een streven te komen tot een ruimte zonder
binnengrenzen, die in de kern natuurlijk ook neerkomt op een vraag van
reguleringsbevoegdheid tussen de Unie en de lidstaten. 16
Ten slotte kan onder de geografische werkingssfeer het externe verkeer worden
geschaard. In dat geval is er sprake van verkeer tussen een derde land en een
lidstaat van de Unie. Voor extern verkeer met een derde land gelden de
vrijverkeerregels in beginsel niet. 17 Per concreet geval moet worden nagegaan
welk regime van toepassing is. Dit hangt bijvoorbeeld af van de eventueel
afgesloten associatieovereenkomst met het derde land of geldende
toetredingsakkoorden, waar al dan niet overgangsbepalingen of specifieke
bepalingen over de reikwijdte van specifieke vrijheden in staan opgenomen.
De grote rol van feiten en bewijs voor de nationale rechterlijke toetsing
Uit het onderzoek naar de onderzochte Nederlandse Europeesrechtelijke
rechtspraak komt naar voren dat de feiten en het bewijs met betrekking tot de
drie dimensies in werkingssfeer een bijzonder grote rol spelen voor een geslaagd
beroep op de vrijheden. Op dit terrein opereert de Nederlandse rechter op
bijvoorbeeld ook N. Nic Shuibhne, ‘Free Movement of Persons and the Wholly Internal Rule:
Time to Move On?’, in: CMLR 39 2002, p. 731-771.
16
Uit artikel 4, lid 2 sub a VWEU volgt dat de interne markt een gedeelde
bevoegdheid van de Unie en de lidstaten betreft.
17
Uitzondering hierop is het vrijekapitaalverkeer waar in het VWEU expliciet voor
staat vermeld dat het zich uitstrekt tot verhoudingen met derde landen. Art. 63, lid 1 VWEU: ‘
In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het kapitaalverkeer
tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen verboden.’

69

RECHTERLIJKE AUTONOMIE BIJ DE MATERIEELRECHTELIJKE TOEPASSING EN UITLEGGING

verschillende manieren feitelijk autonoom. Gedeeltelijk is dit inherent aan deze
dimensies in werkingssfeer: bij de materiële, personele en geografische
werkingssfeer van de vrijheden schuurt het recht nu eenmaal sterk tegen de
feiten aan. De beoordeling of er sprake is van dienstverrichting of het ontvangen
van diensten, dan wel of er bijvoorbeeld sprake is van vestiging of verkeer
tussen lidstaten, heeft nu eenmaal naar zijn aard sterk feitelijke trekken.
Dat kan verduidelijkt worden als we bijvoorbeeld kijken naar een rechtsoverweging
uit een betrekkelijk willekeurig gekozen uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage
over de aftrekbaarheid van kosten van deelnemingen buiten de EU voor de
vennootschapsbelasting:
‘4.4 Partijen zijn eenparig van mening dat alle onder 2.1 genoemde deelnemingen
meerderheidsdeelnemingen zijn. De rechtbank sluit zich hier bij aan. Naar oordeel
van de rechtbank verlenen deze meerderheidsdeelnemingen eiseres een zodanige
invloed op de besluiten van de deelnemingen dat zij de activiteiten van de
deelnemingen kan bepalen. Het tegendeel is ook niet gesteld of gebleken.’ 18
Tussen partijen is het een feit dat er sprake is van meerderheidsdeelnemingen en de
rechter sluit zich daarbij aan. Daarna volgt een conclusie van de rechtbank: in zo’n
geval is de vrijheid van vestiging van toepassing, een conclusie die ongetwijfeld
bewust samenvalt met een interpretatie van het Hof van Justitie. 19

Haast geruisloos gaan de feiten hier over in het recht. Bij het rechterlijk
operationaliseren van de vrijheden in de nationale context voor de toepassing in
een concreet geval vervaagt de tweedeling tussen recht en feit. Het recht wordt
feitelijk, een feitenconstellatie kan overigens wederom weer als rechtsvraag
worden benaderd. Dat laatste is ook in de rechtspraak bij het Hof van Justitie
vaak genoeg duidelijk geworden. 20
Het ‘feitelijke’ karakter van deze elementen maakt als zodanig dat er op dit
terrein een wezenlijke rol bestaat voor de nationale rechter. Formeel, want in de
taakverdeling tussen het Hof van Justitie en de nationale rechter in de
prejudiciële procedure behoort het primaat van de feiten en de vaststelling

18

Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 januari 2008, LJN BC3532.
De rechtbank verwijst in twee rechtsoverwegingen hiervoor naar het arrest C231/05, Oy aa, r.o. 20.
20
Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit meer zaken bij het Hof van Justitie die door
Nederlandse rechters zijn aangebracht. Twee kenmerkende, inmiddels klassieke voorbeelden:
in de eerste plaats was het in de zaak 36/74, Walrave Koch, na prejudiciële vragen van de
rechtbank Utrecht, vraagpunt van uitleg wanneer het wielrennen met motorgangmaking onder
het vrijewerknemers- of het vrijedienstenverkeer viel. Voor de Hoge Raad was het op 9
december 1980 (NJ 1981/177) nog dermate twijfelachtig of ‘het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten’ onder ‘diensten’ in de zin van het vrijedienstenverkeer moest worden
beschouwd, genoeg reden was om voor prejudiciële uitleg naar het Hof van Justititie te
verwijzen (met als resultaat overigens de bevestiging daarvan in de zaak 279/80, Webb,
inmiddels levert dat nauwelijks meer problemen op.
19
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daarvan tot het domein van de nationale rechter. 21 Dat verklaart, mede, dat in de
beoordeling van de drie dimensies in werkingssfeer van de vrijheden het
verschijnsel van nationale rechterlijke autonomie zichtbaar naar de voorgrond
treedt. In de onderzochte praktijk blijkt de wezenlijke rol die de nationale
rechter en zijn procedurele omgeving hierbij speelt. De onderzochte
Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak bevat een veelheid van
voorbeelden. Enkele karakteristieke voorbeelden rond de verschillende
dimensies in werkingssfeer worden achtereenvolgens besproken:
- de rechterlijke beoordeling of een vrijheid als zodanig van
toepassing is
- gevallen waarin het nationale procesrecht een doorslaggevende rol
speelt voor de rechterlijke benadering
- de rechterlijke beoordeling van samenloop van vrijheden
- de variëteit in de bewijslast met betrekking tot een interstatelijk
effect.
Vrijheid als zodanig van toepassing?
In de eerste plaats kan worden gewezen op de rechterlijke beoordeling van de
vraag of de ingeroepen vrijheid van toepassing is op de feiten en
omstandigheden en of er voldoende bewijs voor is aangevoerd.
Uit de onderzochte rechtspraak blijkt het belang dat partijen zich in ieder geval
zo concreet mogelijk dienen te beroepen op de vrijheden. Een van de uitspraken
over de Europeesrechtelijke houdbaarheid van boetes opgelegd in het kader van
de Wet arbeid vreemdelingen, maakt dat beeldend duidelijk:
21

Zie in dit verband bijvoorbeeld zaak C-111/01, Gantner, r.o. 37: ‘Teneinde het Hof
in staat te stellen een nuttige uitlegging van het gemeenschapsrecht te geven, behoort de
nationale rechter, alvorens de zaak naar het Hof te verwijzen, de feiten vast te stellen en de
problemen van zuiver nationale recht op te lossen.’ Het Hof van Justitie verwijst daarbij naar
gev. zaken 36/80 en 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association, waarin het Hof in r.o.
7 onder meer opmerkt dat deze opdracht ‘evenwel geenszins een beperking [inhoudt] van de
beoordelingsbevoegdheid van de nationale rechter, die als enige rechtstreeks kennis heeft van
de feiten van het geding en van de argumenten van partijen, die uitspraak zal moeten doen en
die derhalve het best in staat is te beoordelen, in welke stand van het geding een prejudiciële
beslissing van het Hof van Justitie noodzakelijk is.’ Dit blijkt ook uit de Informatienota voor
prejudiciële verzoeken. Daarin wordt bij punt 19 overwogen ten aanzien van het tijdstip
waarop een prejudiciële vraag wordt gesteld: ‘Het is echter wenselijk, dat de prejudiciële
vraag wordt gesteld wanneer de procedure zover is gevorderd, dat de nationale rechter het
feitelijke en rechtskader van het probleem kan afbakenen’. Ook komt rond de vorm van de
prejudiciële verwijzingsbeslissing in overweging 22 naar voren dat deze ‘een korte
uiteenzetting [moet] bevatten van het voorwerp van het geschil en van de relevante feiten die
vast zijn komen te staan’. Eerder in de Informatienota blijkt onder punt 13 dat een lagere
rechter: ‘zelf beslissen [kan] wat de juiste uitlegging van het recht van de Unie is en hoe het
moet worden toegepast op de feiten die hij vaststelt.’ (Cursiveringen HVH.)
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‘2.6.1. Het betoog dat de Wav mogelijk niet in overeenstemming is met EGregelgeving, nu de Europese Commissie een onderzoek heeft ingesteld naar de
geoorloofdheid van het onderscheid dat Nederland maakt tussen werknemers uit de
verschillende lidstaten, faalt reeds omdat A. niet heeft geconcretiseerd welke
Europese regelgeving mogelijk in het geding zou zijn en waarom de Wav hiermee
niet in overeenstemming zou zijn. Dat ten tijde van belang reeds bekend was dat op
termijn ook werknemers uit Polen onder de werkingssfeer van het vrij verkeer van
werknemers zouden vallen, leidt evenmin tot de conclusie dat toepassing van de
Wav in dit geval in strijd zou zijn met EG-regelgeving.’ (cursivering HVH.) 22

De procespartij heeft naar het oordeel van de Afdeling duidelijk onvoldoende
concreet gemaakt op welke Europese norm hij zich voor de rechter beroept. Van
partijen mag echter een concreet beroep worden verwacht. Interessant is dat juist
op dit terrein, dat van Wav-boetes in het licht van de vestigingsvrijheid en het
vrijedienstenverkeer, nadien nog erg veel uitspraken van de Afdeling volgden
waarin een beroep op de vrijheden werd gehonoreerd. Wat is in een dergelijk
geval de Europeesrechtelijke opdracht van de nationale rechter? Moet de in dit
geval oordelende bestuursrechter de verplichting naar nationaal procesrecht, ex
artikel 8:69 lid 2 Awb, om ambtshalve de rechtsgronden aan te vullen volgen,23
dienen partijen actief te worden opgedragen om concreter te procederen? Het
ligt voor de hand dat de rechter de Europeesrechtelijke claim gelijkwaardig
behandeld met een nationaalrechtelijke claim en dus ‘gewoon’ ambtshalve de
rechtsgronden zou moeten aanvullen binnen de buitengrenzen van het geschil,
maar hoever dient de rechter daarbij te gaan? Het voorbeeld illustreert in ieder
geval het belang van het nationale procesrechtelijke kader en de attitude die de
rechter in de praktijk daarbij ten aanzien van een Europeesrechtelijke claim
aanneemt. Vermoedelijk zal de rechterlijke omgeving hier nadrukkelijk van
invloed op zijn evenals het karakter van de procedure in het nationale
22

ABRvS, 11 juli 2007, LJN BA9299.
Zie bijvoorbeeld Rechtbank Arnhem, 10 december 2008, LJN BG9345: ‘Eiser heeft
verder betoogd dat, doordat hij zijn beroepskosten niet in aftrek kan brengen op zijn inkomen
hij wordt beknot in zijn recht om te kunnen wonen en werken daar waar hij wil. Volgens eiser
is dit in strijd met het EG-recht. De rechtbank begrijpt hieruit dat eiser klaagt over schending
van de vrijheid van werknemersverkeer en de vrijheid van vestiging zoals neergelegd in
respectievelijk artikel 45 en 49 VWEU. Deze grief kan eiser niet baten, omdat voor
toepassing van voornoemde bepalingen nodig is dat sprake is van een grensoverschrijdende
situatie. Eiser woonde en werkte in 2005 in Nederland. Van een grensoverschrijdende situatie
is dus geen sprake.’ Een ander voorbeeld biedt de rechtbank Breda, 11 november 2008, LJN
BG5481: ‘2.8 Nu belanghebbende zijn beroep op het Europees recht niet heeft onderbouwd,
gaat de rechtbank er van uit dat belanghebbende een beroep doet op artikel 49 van het
VWEU.’ Zie ook Rechtbank Breda, 29 april 2008, LJN BD5599. Uit een uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep van 29 september 2006, LJN AY9195 komt naar voren:
‘Appellante heeft voorts gesteld dat haar vrijheid van vestiging door het bestreden besluit
wordt belemmerd. De Raad vat deze stelling op als een beroep op artikel 45 dan wel artikel 21
VWEU. Dienaangaande overweegt de Raad als volgt.’
23
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rechtsgebied (civiel-, bestuurs- of strafrechtelijk). In het kader van boetes
opgelegd op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, 24 maar bijvoorbeeld ook
in het geval van een ongewenstverklaring 25 tegen de achtergrond van de
vrijheden hebben verschillende Nederlandse rechters het bestuur opnieuw de
opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijke aanspraken die een eiser
kan ontlenen aan het Europees recht. Anderzijds zijn er juist op deze terreinen
voorbeelden te vinden waarin een zware bewijslast wordt opgelegd aan de
inroeper van de vrijheid. 26
In het verlengde van het hierboven geciteerde voorbeeld van de Afdeling liggen
de gevallen waarin een ‘allesinroeper’ procedeert: een partij die zich, naast een
nationaalrechtelijk argument, veelal op alle vrijheden beroept en het Europees
recht in zijn algemeenheid. 27
In dit verband biedt een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een
kenmerkend voorbeeld. 28 In deze zaak wordt opgekomen tegen de weigering van de
belastingdienst teruggave te verlenen van de verschuldigde BPM-belasting bij de
invoer van een Audi A8 vanuit Duitsland. Het geschil betreft alleen de vraag of de
waarde van de trekhaak zijnde € 1.756 in mindering moet worden gebracht op de in
de aangifte gebezigde maatstaf van heffing. Belanghebbende stelt zich op het
standpunt dat het hier gaat om ‘de toepassing van de zes [sic] vrijheden van de EU.
Het betreft in het bijzonder het goederen- en dienstenverkeer. Bij het deel van de
trekhaak dat op de personenauto is aangebracht, gaat het om het dienstenverkeer.
Bij het losse onderdeel zou je kunnen spreken van een levering van goederen. Dat
laatste is overigens los te verkrijgen en heeft dezelfde status als losse accessoires.’

24
Zie bijvoorbeeld vzr. rechtbank Zwolle, 16 april 2008, LJN BC9751: ‘Op basis van
bovengenoemde feiten en omstandigheden kan naar het voorlopig oordeel van de
voorzieningenrechter niet zonder meer worden aangenomen dat louter sprake is van het ter
beschikking stellen van arbeidskrachten en dat geen sprake is van grensoverschrijdende
dienstverlening.’ Vgl. vzr. rechtbank Almelo, 11 april 2007, LJN BA4219 waarin de
voorzieningenrechter een Wav-boetebesluit schorst en van de Staatssecretaris onder meer
verwacht ‘waarom de feiten die hij heeft gesteld, leiden tot de conclusie dat sprake is van een
gezagsverhouding. Binnen de bouwwereld zal altijd sprake zijn van een projectstructuur
waarbinnen activiteiten moeten worden verricht in een bepaalde volgorde. Op zichzelf
behoeft dat niet tot de conclusie te leiden dat er een gezagsverhouding is.’
25
Zie bijvoorbeeld rechtbank ’s-Gravenhage, zp. Amsterdam, 14 juni 2007, LJN
BA8505.
26
Zie bijvoorbeeld rechtbank Arnhem, 10 april 2008, LJN BD0147.
27
Ook Prechal 2006, p. 433 merkt deze praktijk op: ‘practising lawyers […] grasping
at European law as a last straw and submitting ‘wild arguments’ to the court which is
supposed to make something meaningful out of it.’
28
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 mei 2006, LJN AZ2625. Andere voorbeelden
zijn onder meer rechtbank Breda, 29 april 2008, LJN BD5599. In dit laatste geval is de BPMregelgeving volgens partij in strijd met ‘het Europese recht en met name het
evenredigheidsbeginsel’, maar deze partij beroept zich wel specifiek op ‘s Hofs uitspraak in
zaak C-242/05, Van de Coevering.
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Hoe moet de rechter daar mee omgaan? Het behoort, mijns inziens, ook tot de
feitelijke autonomie van de nationale rechter om de kansloze beroepen van de
kansrijke te scheiden. Het beroep van een fundamentele vrijheid verdient in
beide gevallen ten minste een minimale motivering en concretisering. Dit is ook
terug te zien in een voorbeeld bij de rechtbank ’s-Gravenhage, zittingsplaats
Arnhem, waarin de rechter nagaat of er sprake is van een vestiger in de zin van
de vestigingsvrijheid in het geval van extern vrijverkeer. Specifiek in dit geval
gaat het om de reikwijdte van artikel 41 Aanvullend Protocol bij de
Associatieovereenkomst EG-Turkije:
’21. Eisers beroep op artikel 41 van het protocol kan hem reeds niet baten, omdat
gesteld noch gebleken is dat hij als zelfstandige beroepsactiviteiten heeft verricht,
en evenmin is gebleken dat hij op dat gebied of het gebied van het vrij verrichten
van diensten serieuze voornemens heeft.’ 29

Het Hof van Justitie kijkt in zijn uitleg van het Europees recht wellicht op een
wat abstracter niveau naar dit soort zaken. In de Nederlandse rechtspleging is
het werkelijk noodzakelijk dat de partij die zich beroept op de vrijheid concreet
en gemotiveerd aantoont waarom de vrijheid van toepassing is.
Een doorslaggevende rol voor nationaal procesrecht
In de tweede plaats kan worden gewezen op andere voorbeelden waarin het
nationale procesrecht doorslaggevend is voor de inroepbaarheid van de
vrijheden in een procedure. In sommige gevallen strandt bijvoorbeeld het beroep
op de vrijheid door de omvang van de rechtsstrijd. Deze kan hierdoor in eerste
aanleg anders zijn dan in hoger beroep en, met regelmaat, ingekleurd worden
door een uitspraak in eerste aanleg. 30 Hier speelt de nationale procesrechtelijke
traditie opnieuw een wezenlijke rol in de praktijk van de effectuering van de
Europese rechten. Een dergelijk gegeven komt echter niet duidelijk naar voren
als we de Europese rechtsbescherming alleen beschouwen zoals die plaatsheeft
bij het Hof van Justitie. Doordat bepaalde oordelen van de rechtbank
onbestreden blijven in hoger beroep, leidt dit er in beginsel toe dat de
rechtsstrijd in hoger beroep zich beperkt tot dat wat nog bestreden wordt.

29

Rechtbank ’s-Gravenhage, zp. Arnhem, 31 augustus 2007, LJN BB6013.
Soms komt dit ook voor in eerstelijnsuitspraken. De rechtbank Middelburg geeft
een voorbeeld in een zaak rond een Wav-boete. Een eiseres maakt pas in beroep voor de
rechtbank duidelijk dat de vreemdeling met de Poolse nationaliteit die voor haar heeft
gewerkt, werkzaam was als zzp-er: ‘De rechtbank acht die stelling niet aannemelijk in het
licht van eiseres eerdere verklaring dat er sprake was van een vriendendienst van iemand die
zich verveelde en die als tegemoetkoming een zakgeld van € 200,-- heeft ontvangen.’
Rechtbank Middelburg, 3 mei 2007, LJN BB5250.
30
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Een voorbeeld vinden we bij de Afdeling in een van de andere uitspraken over
boetes in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen in de afgelopen jaren. In
de zaak Tuinen van Tourmalijn over de werkzaamheden van vier Hongaarse
rietdekkers overweegt de Afdeling:
‘2.3.1. Gelet op de in hoger beroep onbestreden overweging van de rechtbank dat,
zakelijk weergegeven, geen sprake is van een dienstverlener die is gevestigd in
Hongarije en, ter uitvoering van een opdracht, zijn werknemers tijdelijk in
Nederland arbeid heeft laten verrichten, en op het verhandelde ter zitting, dient
uitsluitend te worden onderzocht of de betrokken vreemdelingen de werkzaamheden
hebben verricht als zelfstandigen in de uitoefening van hun recht op vrijheid van
dienstverrichting.’ 31

Omdat de overweging van de rechtbank onbestreden is, dat geen sprake is van
een dienstverlener gevestigd in Hongarije die tijdelijk in Nederland arbeid heeft
laten verrichten ter uitvoering van een opdracht en de zitting geen aanleiding
heeft gegeven om de onbestreden overweging toch nader te bezien, hoeft de
toetsing, naar oordeel van de Afdeling, zich ‘uitsluitend’ te richten op de vraag
of de werkzaamheden door de Hongaren als zelfstandige dienstverrichters zijn
verricht. 32
Een andere uitspraak van de Raad van State inzake Hornbach Holding van 6
juni 2009 maakt eveneens de relatie tussen de omvang van de rechtsstrijd en de
inroepbaarheid van vrijheden treffend duidelijk. 33 Het beroep van Hornbach op
de vestigingsvrijheid, het vrijedienstenverkeer en de dienstenrichtlijn is pas in
beroep bij de Afdeling gebracht en stuit af om de volgende reden:

31

ABRvS, 15 oktober 2008, LJN BF9012, LJN BF9013.
Interessant aan deze uitspraak is dat volgens de verklaringen van de Hongaren
‘vreemdeling sub 1’ de werkgever is en de drie andere Hongaren vaste krachten zijn.
Vreemdeling sub 1 heeft in het boeterapport verklaard dat hij een eigen bedrijf heeft in
Hongarije, maar heeft zich, in samenspraak met de opdrachtgever, na voorlichting van de
Kamer van Koophandel ingeschreven als een in Uffelte gevestigde eenmanszaak
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Meppel. De Afdeling
concludeert hieruit dat het gaat om één zelfstandig ondernemer en drie werknemers, zodat de
rechtbank terecht heeft overwogen dat de betrokken vreemdelingen hun werkzaamheden niet
als zelfstandigen hebben uitgevoerd, met als gevolg dat een beroep op het
vrijedienstenverkeer niet openstaat. De Hongaarse ondernemer heeft kennelijk niet in beroep
bewezen dat hij daadwerkelijk (mede) in Hongarije als onderneming gevestigd was. Doordat
dat aspect in beroep niet aan de orde kwam, werd de zaak voor de Afdeling in ieder geval een
stuk eenvoudiger om af te doen. Had de Hongaar in hoger beroep het oordeel van de
rechtbank aangevallen en kunnen hardmaken dat hij in Hongarije was gevestigd en tijdelijk
met zijn werknemers naar Nederland kwam voor een opdracht, dan had het beroep op het
vrijedienstenverkeer ongetwijfeld meer kans van slagen gehad.
33
ABRvS, 6 juni 2009, LJN BI7251.
32
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‘Anders dan Hornbach stelt, is voldoende aannemelijk dat de toename van
verkoopvloeroppervlak ten opzichte van de in 2005 vergunde situatie planologisch
relevante gevolgen heeft die mede ten grondslag liggen aan het in de structuurvisie
neergelegde vestigingsbeleid. Eerst bij brief van 29 april 2009 heeft Hornbach het
standpunt ingenomen dat dit beleid in strijd komt met artikel 43 en 49 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de op dat verdrag
gebaseerde Dienstenrichtlijn (2006/123/EG). Aangezien het hoger beroep is gericht
tegen de aangevallen uitspraak, er geen reden is waarom dit betoog niet reeds voor
de rechtbank had kunnen worden aangevoerd en Hornbach dit uit een oogpunt van
een zorgvuldig en doelmatig gebruik van rechtsmiddelen had behoren te doen, dient
dit betoog buiten beschouwing te blijven.’ (cursivering HVH)

Hier werkt de zogeheten leer van de argumentatieve fuik door in een
Europeesrechtelijk beroep en wordt het Europeesrechtelijke argument in die zin
gelijkwaardig behandeld met een op nationaal recht gebaseerd beroep.
Beoordeling van samenloop
Een derde categorie van voorbeelden waarin nationale rechterlijke autonomie
feitelijk naar voren komt, zijn de gevallen waarin meerdere vrijheden
ingeroepen worden: er is een samenloop van vrijheden. De rechter moet hier aan
de hand van de feiten en omstandigheden beslissen over de reikwijdte van de
specifieke vrijheden in het concrete geval. Feitelijk krijgt de rechter hier veelal
ook de ruimte in de rechtspraak van het Hof van Justitie om zelfstandig tot een
beslissing te komen. 34 Samenloop van vrijheden is geen louter theoretische
exercitie. Het doet zich veelvuldig voor in de Nederlandse Europeesrechtelijke
rechtspraak. De aanpak met betrekking tot de afbakening tussen de vrijheden is
niet eenduidig in de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Verschillende lijnen
doen zich in de rechtspraak voor. Hoe moet de nationale rechter in deze gevallen
opereren? Welke lijn moet worden gevolgd?
In de Nederlandse rechtspraak wordt de afbakening verschillend opgelost. In
betrekkelijk veel gevallen wordt er geen concrete keuze gemaakt tussen de
ingeroepen vrijheden, bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een
34

In dit verband is bijvoorbeeld het bekende arrest 55/94, Gebhard een sprekende
illustratie, waarin de afbakening tussen het vrijewerknemersverkeer, de vestigingsvrijheid en
het vrijedienstenverkeer aan de orde is. Het Hof geeft in het dictum criteria zodat de
tijdelijkheid van een dienstverrichting ‘moet worden beoordeeld aan de hand van de
frequentie, de periodiciteit en de continuïteit ervan’. Of een beroep op de vestigingsvrijheid
kan slagen moet ‘worden beoordeeld in het licht van de werkzaamheden die de betrokkene in
de lidstaat van ontvangst wenst uit te oefenen.’ Beide terreinen van beoordeling laat het Hof
van Justitie echter aan de nationale rechter, de toepassing van de uitleg op de feiten blijft een
zaak van de nationale rechter. Vgl. ook bijvoorbeeld, zaak C-409/06, Winner Wetten, r.o. 51
‘Aldus staat het aan de verwijzende rechter om in het licht van de omstandigheden van elk
geval vast te stellen of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde situatie onder artikel 49
VWEU of onder artikel 56 VWEU valt.’
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economische activiteit 35 of er sprake is van een interne situatie. 36 Er zijn ook
gevallen waarin er naar het oordeel van de rechter geen sprake van een
belemmering is, zodat de vraag ontweken wordt. 37 Of er zijn uitspraken waarin
de rechter ‘veronderstellenderwijs’ uitgaat van een belemmering en zijn
onderzoekingen concentreert op de rechtvaardiging van de belemmering. 38
35
Zie bijvoorbeeld Rechtbank Maastricht, 1 april 2008, LJN BC8198 (Josemans),
waarin een beroep wordt gedaan op het verbod van discriminatie naar nationaliteit, het
vrijegoederenverkeer en het vrijedienstenverkeer. Naar oordeel van de rechtbank wordt in de
staande jurisprudentie van het Hof van Justitie het economisch karakter aan drugs ontzegd.
Zie ook rechtbank Leeuwarden, 8 mei 2007, LJN BA5715, of Gerechtshof ’s-Hertogenbosch,
28 augustus 2008, LJN BF9938. In deze laatste zaak heeft een belanghebbende met haar
vaders auto, met Belgisch kenteken, in Nederland gebruik gemaakt van de weg. Ze heeft
vervolgens een naheffingsaanslag Wet BPM opgelegd gekregen. Er is geen sprake van het
vrijewerknemersverkeer, vestigingsvrijheid of het vrije verkeer van diensten, maar er is wel
sprake van Unieburgerschap die naar dit oordeel van het Gerechtshof tot een vergelijkbare
rechtbescherming hoort te leiden. Het Gerechtshof maakt dus wel een keuze, maar voor het
vrij verkeer van Unieburgers.
36
Zie bijvoorbeeld Gerechtshof ’s-Gravenhage, 29 augustus 2006, LJN AY9788
waarin een beroep op het vrijedienstenverkeer en het vrijekapitaalverkeer passeert.
37
Zie bijvoorbeeld CBB, 16 september 2008, LJN BG1604: ‘6.5 Voorzover A heeft
betoogd dat het reclameverbod van artikel 5, eerste lid, Tabakswet buiten toepassing dient te
worden gelaten, omdat het strijdig is met het in artikel 28 en/of 43 van het EG-verdrag
neergelegde vrije verkeer van goederen en het vrije vestigingsrecht, is het College van oordeel
dat - daargelaten of in de hier voorliggende gevallen wel intercommunautaire handel aan de
orde is - het verbod op elke vorm van tabaksreclame de handel in tabaksproducten vanuit een
verplaatsbaar tabaksverkooppunt niet in de weg staat. […] Van een ongeoorloofde
handelsbeperking is naar het oordeel van het College dan ook geen sprake.’ Ook kan
bijvoorbeeld worden gewezen op Hoge Raad, 8 februari 2008, LJN AZ0890, r.o. 4.3: ‘Naar
redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar is, levert in het onderhavige geval de omstreden
kostenaftrekbeperking, anders dan het Hof heeft geoordeeld, dan ook geen beperking op van
de vrijheid van vestiging of vrijheid van kapitaalverkeer binnen de Europese Gemeenschap.’
Of zie rechtbank Breda, 9 januari 2008, LJN BC2577, r.o. 4.1.3, er is geen sprake van een
‘ontoelaatbare belemmering om te kiezen voor een (buitenlandse) deelneming dan wel een
vaste inrichting’. Dat dit in wezen iets is dat in verschillende decennia terugkomt, blijkt uit de
uitspraak van de president van de rechtbank Amsterdam, 3 juni 1982, KG 1982/98. De
president van de rechtbank neigt ernaar om programmagegevens in het bijzonder onder de
sfeer van het vrijegoederenverkeer te brengen, maar lijkt tussen de regels door geen
belemmering aan te nemen: ‘Ten slotte komt aan de orde of de uitoefening van het
auteursrecht van eiseressen in strijd komt met het beginsel van het vrij verkeer van goederen
en diensten zoals dit is neergelegd in het EEG-verdrag. Naar Wij begrijpen beroepen
gedaagden zich in het bijzonder op de art. 30-36 van genoemd Verdrag [nu artikel 34-36
VWEU]. De programmagegevens zouden immers door eiseres onder 1 eerst naar België zijn
geexporteerd en aldus rechtmatig in België in het verkeer zijn gebracht, waarna gedaagden
deze programmagegevens weer naar Nederland zouden importeren. Tegen een dergelijke
parallelimport zouden eiseressen zich niet kunnen verweren met een beroep op hun
auteursrecht.’ Zie ook bijvoorbeeld ABRvS, 27 juli 2005, LJN AU0104 en ABRvS, 18
januari 2006, LJN AU9796.
38
Zie bijvoorbeeld Gerechtshof Amsterdam, 18 januari 2006, LJN AU9845 in
vergelijkbare zin over dezelfde nationale maatregel: Gerechtshof Arnhem, 29 augustus 2006,
LJN AY8154.
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Soms blijft door een vermoedelijke verschrijving onduidelijkheid bestaan. 39 In
andere gevallen stuit het beroep af, zoals hierboven aan de orde kwam, op het
gebruik van het nationale procesrecht 40 of is er in het geheel geen strijdigheid
met Europees recht aanwezig. 41
In enkele gevallen benadert de Nederlandse rechter de maatregel vanuit
verschillende vrijheden. Een voorbeeld biedt de uitspraak van de Afdeling
waarin het gaat om een vergunningaanvraag voor het organiseren van een
speelcasino in Bergen op Zoom, de zaak CFR:
‘2.6 Dat het aanbieden van casinospelen een economische activiteit is en dat artikel
27h, eerste lid, Wok een beperking van het recht van vrije vestiging in de zin van
artikel 43 van het EG-Verdrag, en een beperking van het vrijedienstenverkeer in de
zin van artikel 49 van het EG-Verdrag, behelst, is tussen partijen niet in geschil en
42
staat ook voor de Afdeling vast.’

In andere gevallen kiest de rechter voor de toepasselijkheid van een specifieke
vrijheid. 43 Maar dat hoeft in de Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak,
39

Zie bijvoorbeeld Hoge Raad, 14 november 2008, LJN BG4211. Na de beschikking
van het Hof van Justitie in de zaak C-42/08, Ilhan overweegt de Hoge Raad in r.o. 2.3: ‘Gelet
op hetgeen het Hof van Justitie voor recht heeft verklaard in zijn hiervoor in 1 vermelde
beschikking, verzetten in een situatie als de onderhavige waarin een auto met een buitenlands
kenteken wordt verhuurd door een inwoner van een andere lidstaat van de EG, de artikelen 49
VWEU tot en met 62 VWEU zich tegen deze heffing omdat bij de berekening van de
belasting geen rekening is gehouden met de duur van de hiervoor in 2.3 vermelde
huurovereenkomst of het gebruik met de auto van het wegennet in Nederland’ (cursivering
HVH).
40
ABRvS, 6 juni 2009, LJN BI7251. In deze sfeer passen ook de zaken waarin de
advocaat-generaal bij de Hoge Raad nagaat of een vrijheid van toepassing is en de Hoge Raad
de zaak afdoet via artikel 81 RO, zodat het cassatiemiddel niet noopt tot beantwoording van
rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Zie bijvoorbeeld
Hoge Raad, 5 januari 2007, LJN AV0830 met conclusie advocaat-generaal De Wit. Ook
bijvoorbeeld Hoge Raad, 5 januari LJN AU8958.
41
Zie bijvoorbeeld rechtbank Rotterdam, 25 februari 2008, LJN BC5697.
42
ABRvS, 14 maart 2007, LJN BA0670. Zie bijvoorbeeld ook rechtbank Breda, 14
januari 2006, LJN AV0996, rechtbank Arnhem, 30 juni 2006, LJN AY1707, r.o. 35 en 36. Of
zie rechtbank Rotterdam, 3 oktober 2006, LJN AZ0057: ‘Niet kan worden gezegd dat het
enkele vereiste van notificatie al in strijd komt met het in het EG-Verdrag verankerde recht
van vrij verkeer van werknemers en diensten. […] De notificatie-procedure is eenvoudig van
aard en komt naar het oordeel van de rechtbank niet in strijd met de artikelen 45 en 56 van het
VWEU’. Ook bijvoorbeeld Gerechtshof Amsterdam, 1 februari 2006, LJN AV1218.
43
Zie bijvoorbeeld Rechtbank Rotterdam, 31 augustus 2007, LJN BB4596, waarin het
Nederlandse tabaksreclameverbod in het licht wordt geplaatst van het vrijegoederenverkeer,
de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer. De rechtbank acht de vestigingsvrijheid en
het vrijedienstenverkeer niet van toepassing, omdat dit onvoldoende door de inroeper is
aangetoond. In zelfde zin rechtbank Rotterdam, 31 augustus 2007, LJN BB4647. In ABRvS, 6
november 2002, LJN AE9907 (Vakantiewoning Veere), acht de Afdeling het
vrijekapitaalverkeer van toepassing, het beroep op de vestigingsvrijheid en het
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terecht, niet meteen tot een andere materiële uitkomst te leiden. 44 Soms is de
keuze pragmatisch. Als een beroep op een specifieke vrijheid slaagt, behoeft het
beroep op een andere vrijheid geen bespreking meer. 45
In verschillende uitspraken waarin de samenloop tussen het vrijekapitaalverkeer
en de vestigingsvrijheid aan de orde is, wordt een (dwingende) rangorde tussen
de vrijheden aangenomen. Maar juist op het terrein van deze afbakening is de
jurisprudentie van het Hof van Justitie niet eenduidig: 46 sommige arresten lijken
te wijzen op een expliciete rangorde of zwaartepuntbenadering, 47 soms is
tenminste een vrijheid van toepassing: als een onderdaan van een lidstaat via een
deelneming in een onderneming gevestigd in een andere lidstaat zodanige
invloed op de besluiten heeft dat hij de activiteiten van die onderneming kan
bepalen, is in ieder geval de vestigingsvrijheid van toepassing, 48 in andere
arresten worden de vrijheden gelijkwaardig en gelijktijdig toegepast 49 en soms

vrijedienstenverkeer is ‘op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onvoldoende
komen vast te staan’.
44
Zie bijvoorbeeld rechtbank Breda, 29 april 2008, LJN BD5599, r.o. 2.9: ‘De
rechtbank ziet geen reden om voor het vrij verkeer van goederen andere criteria aan te leggen
dan voor het vrij verkeer van diensten zoals in bovengenoemd arrest van het Hof van Justitie.
[…] Nu vaststaat dat de auto niet was bestemd voor duurzaam gebruik in Nederland en hier
ook feitelijk niet duurzaam werd gebruikt, is heffing van de volledige BPM in strijd met
Europees recht.’ Zie ook vzr. rechtbank ’s-Gravenhage zp. ’s-Hertogenbosch, 30 mei 2008,
JNVR 2008/133, of rechtbank Arnhem, 2 februari 2007, LJN AZ8017: ‘In dit verband merkt
de rechtbank ook op dat volgens vaste jurisprudentie van het HvJEG de artikelen 45 (vrijheid
van verkeer van werknemers) en 49 (vrijheid van vestiging), dezelfde rechtsbescherming
verlenen.’ De rechtbankt verwijst in dit verband naar zaak C-363/89, Roux, en gev. zaken C151/04 en C-152/04, Nadin en Durré. Zie ook bijvoorbeeld Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 30
mei 2007, LJN BA7865, r.o. 4.10.
45
Zie bijvoorbeeld rechtbank Arnhem, 21 januari 2006, LJN AV7737 of rechtbank
Arnhem, 2 februari 2007, LJN AZ8017.
46
Zie hierover S. Hemels, J. Rompen, P. Smet, I. De Waele, S. Adfeldt, G.
Breuninger, M. Ernst, V. Carpentier, S. Mostafavi, ‘Freedom of Establishment or Free
Movement of Capital: Is There an Order of Priority? Conflicting Visions of National Courts
and the ECJ’, in: EC Tax Review 2010, p. 19-31 met oog voor veel nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak en zowel kritiek op de nationale rechters (eerder verwijzen
naar het Hof van Justitie) als het Hof van Justitie, dat wordt verzocht met heldere en
consistente regels met betrekking tot deze afbakeningsvraag te komen. Zie eveneens D. S.
Smit, ‘The relationship between the free movement of capital and the other EC Treaty
freedoms in third country relationships in the field of direct taxation: a question of
exclusivity, parallelism or causality?’, in: EC Tax Review 2007, p. 252-267.
47
Zie bijvoorbeeld zaak C-196/04, Cadbury Schweppes, zaak C-436/00, X en Y.
48
Zie bijvoorbeeld zaak C-251/98, Baars. Bevestigd in bijvoorbeeld zaak C-200/98, X
en Y, zaak C-208/00, Überseering.
49
Zie bijvoorbeeld zaak C-302/97, Konle, zaak C-204/90, Bachmann, zaak C-298/05,
Columbus, zaak C-105/07, Lammers en Van Cleeff.
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verloopt de afbakening door te kijken naar het doel van de betwiste nationale
maatregel. 50
In de Nederlandse (voornamelijk fiscale) rechtspraak heeft een standaardriedel
zijn intrede gedaan naar aanleiding van onder meer de arresten Baars en
Lasertec. 51 Als een belemmerende maatregel ‘hoofdzakelijk’ ingrijpt in de
vrijheid van vestiging, dan is ‘deze beperking een onvermijdelijk gevolg van de
(eventuele) belemmering van de vrijheid van vestiging en rechtvaardigt zij niet
dat de […] beperking wordt getoetst aan artikel 63 VWEU.’ 52 De afbakening
tussen vestigingsvrijheid en het vrijekapitaalverkeer ligt in dit verband
verscholen in de feitelijke invloed op deelnemingen in andere lidstaten. Over het
algemeen wordt in de Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak aanvaard dat
meerderheidsdeelnemingen in een andere lidstaat leiden tot een zodanige
invloed op de onderneming dat de activiteiten ervan kunnen worden bepaald,
zodat sprake is van de vrijheid van vestiging. 53 Op de achtergrond speelt in veel
gevallen mee dat de werkingssfeer van de vestigingsvrijheid van artikel 49
VWEU zich, in tegenstelling tot het vrijekapitaalverkeer, niet uitstrekt tot derde
landen. Dat kan er toe leiden dat het beroep op de vrijheden faalt, overigens in
overeenstemming met een richting in de rechtspraak van het Hof van Justitie. 54
Dat de Hoge Raad deze lijn ook heeft aanvaard als de meest geschikte uitleg van
gevallen van samenloop tussen de vestigingsvrijheid en het vrijekapitaalverkeer,
blijkt klip en klaar uit een opmerkelijk uitvoerig gemotiveerd arrest van 26
september 2008. 55 Eerder nam het Gerechtshof Amsterdam bijvoorbeeld aan dat
50

Zie bijvoorbeeld zaak C-494/04, Lasertec.
Zaak C-251/98, Baars, zaak C-494/04, Lasertec.
52
Zie bijvoorbeeld rechtbank ’s-Gravenhage, 21 januari 2008, LJN BC3532,
rechtbank Haarlem, 1 november 2007, LJN BB8600, rechtbank Arnhem, 29 november 2007,
LJN BH0113, rechtbank Haarlem, 17 december 2007, LJN BC6535, rechtbank ’sGravenhage, 6 mei 2008, LJN BD6011, Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 16 mei 2008, LJN
BD5033, rechtbank ’s-Gravenhage, 3 juli 2008, rechtbank ’s-Gravenhage, 10 december 2008,
LJN BG7784.
53
Op de voet van bijvoorbeeld arrest C-231/05, Oy Aa, r.o. 20.
54
Vgl. bijvoorbeeld zaak C-157/05, Holböck, r.o. 28-29. Zie bijvoorbeeld Rechtbank
’s-Gravenhage, 21 januari 2008, LJN BC3532.
55
Hoge Raad, 26 september 2008, LJN BF2266: ‘Uit de rechtspraak van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen volgt dat de onderhavige aftrekuitsluiting deswege
valt binnen de materiële werkingssfeer van de bepalingen van het VWEU inzake de vrijheid
van vestiging, en dat voor zover deze aftrekuitsluiting het in artikel 63 VWEU voorziene vrije
verkeer van kapitaal beperkt, die beperking een onvermijdelijk gevolg is van een eventuele
belemmering van de vrijheid van vestiging. In zulk een geval rechtvaardigt volgens
evenbedoelde rechtspraak die beperking niet dat de maatregel waaruit zij voortvloeit, wordt
getoetst aan de artikelen 63 VWEU tot en met 65 VWEU, ook niet indien het betreft
kapitaalverkeer met een land buiten de Europese Unie’, en verderop: ‘Indien een nationale
regeling zowel onder artikel 49 VWEU als onder artikel 63 VWEU valt, vindt dit zijn oorzaak
in het feit dat de concrete gevallen waarop die regeling toepasbaar is, door hun onderlinge
51
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‘evenmin de omstandigheid dat een kapitaalinvestering onder de vrijheid van
vestiging valt, behoeven uit te sluiten dat die investering tevens onder de vrijheid
van kapitaalverkeer valt’. 56

Los van de afbakeningsvraag tussen de vestigingsvrijheid en het
vrijekapitaalverkeer zijn er in de Nederlandse rechtspraak nog enkele
voorbeelden te vinden waarin het vrijedienstenverkeer nog als restvrijheid wordt
beschouwd. Hoewel deze betrekkelijk zeldzaam zijn, 57 roepen ze wel de vraag
op hoe de nationale rechter in dit verband moet opereren. Gezien de
jurisprudentie van het Hof van Justitie op dit punt is het de vraag of het nog
toegestaan is om conform de letterlijke bewoordingen van artikel 57 VWEU te
oordelen.
Variëteit in bewijslast
Rond het interstatelijkheidsvereiste speelt bewijs een wezenlijke rol in de
Nederlandse praktijk. In veel gevallen in de onderzochte rechtspraak heeft de
interstatelijkheidseis weliswaar het karakter van ‘afvinken’: er is duidelijk
sprake van verkeer tussen lidstaten, dus aan interstatelijk verkeer is voldaan.
Dan lijkt het de eenvoudigste toets in de dimensies van werkingssfeer. Toch is
waardering van de feiten ook hier doorslaggevend. Hier bezit de rechterlijk
opnieuw feitelijk autonomie om te beslissen. Deze dimensie vormt, vooral in de
verschillen onder verschillende artikelen van het VWEU kunnen vallen. Hieruit volgt
derhalve niet dat in een concreet geval ook diezelfde verschillende verdragsbepalingen van
toepassing kunnen zijn (vgl. HvJ EG 26 juni 2008, Burda, C-284/06, punten 71 en 72, NTFR
2008/1325). Evenmin volgt daaruit dat wegens de reikwijdte van de nationale regeling niet
meer zou opgaan dat in het concrete geval de beperking van de vrijheid van kapitaalverkeer
het onvermijdelijke gevolg is van een belemmering van de vrijheid van vestiging.’
56
Gerechtshof Amsterdam, 1 februari 2006, LJN AV1218, r.o. 5.12.4.
57
Bijvoorbeeld vzr. rechtbank ’s-Gravenhage zp. ’s-Hertogenbosch, 30 mei 2008,
JNVR 2008/133 (Boliviaanse partner van Nederlandse juwelier): ‘12. De
voorzieningenrechter wijst er allereerst op dat uit deze bepaling reeds blijkt dat het
dienstenverkeer als een ‘restvrijheid’ moet worden aangemerkt. Dit betekent dat indien een
economische activiteit onder het vrije verkeer van goederen valt, het niet onder het
dienstenverkeer kan vallen. […]14. In het licht van het vorenstaande is de
voorzieningenrechter van oordeel dat het type handelstransacties dat door referent wordt
verricht niet aangemerkt kan worden als het verrichten c.q. ontvangen van diensten maar als
onderdeel van het vrije verkeer van goederen. Immers, de referent is met zijn
handelstransacties primair bezig met het betrekken van goederen uit Duitsland. Dat daarbij
een zekere expertise benodigd is voor het selecteren van goederen en dat referent ook beurzen
bezoekt in Duitsland, zoals door hem ter zitting is gesteld, maakt dit gelet op het accessoire
karakter ervan, niet anders.’ In de zaak F-limited hanteert advocaat-generaal Wattel bij een
vergelijkbare onderscheidingskwestie een formele benadering door zich te baseren op de
rangorde tussen de vrijheden die volgt uit artikel 57 VWEU. Zijns inziens zijn de bepalingen
inzake het vrijekapitaalverkeer van toepassing, zodat de bepalingen inzake het vrije verkeer
van diensten toepassing missen en buiten beschouwing horen te blijven. De Hoge Raad laat in
dit geval bespreking van de Europeesrechtelijke dimensie in het geheel buiten beschouwing.
Zie Hoge Raad, 8 februari 2002, LJN AB2856.

81

RECHTERLIJKE AUTONOMIE BIJ DE MATERIEELRECHTELIJKE TOEPASSING EN UITLEGGING

gevallen waarin het interstatelijk verkeer evident lijkt, lang niet altijd een
expliciete overweging in de Nederlandse uitspraken, al wordt het interstatelijke
karakter van het geschil soms wel expliciet in de uitspraak meegenomen.
Er zijn voorbeelden waar de bewijslast van interstatelijk verkeer erg – mijns
inziens te – zwaar wordt gemaakt. Een illustratie daarvan biedt een uitspraak
van de rechtbank Maastricht in een (aanbestedingsrechtelijk) geschil over de
gunning van parkeerdiensten door de Gemeente Maastricht. 58
Partij P1 beroept zich tegenover de Gemeente Maastricht op het verbod van
staatssteun, de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer. De bijdrage van de
gemeente aan Q-park zal de tussenstaatse handel naar oordeel van P1 ongunstig
beïnvloeden. De rechtbank overweegt: ‘3.7.3 Hoewel de gemeente zich graag
voorstaat op haar internationale ligging en uitstraling en zichzelf daarbij presenteert
als ware zij het “balkon van Europa”, is desondanks naar het oordeel van de
rechtbank, zoals zij hierboven onder nummer 3.4.3 reeds heeft overwogen, de
enkele opmerking dat de geografische ligging van Maastricht meebrengt dat
buitenlandse ondernemingen eerder interesse zouden hebben gehad in de door de
gemeente verstrekte opdracht, onvoldoende om de stelling te onderbouwen dat door
het aangaan van de opdracht het intracommunautaire handelsverkeer ongunstig is
beïnvloed.’
P1 heeft naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende concreet aangetoond dat
aan de interstatelijkheidseis is voldaan.

Zetten we een dergelijk strenge bewijsmaatstaf af tegen uitspraken als Coname
en Parking Brixon van het Hof van Justitie, dan is het wat mij betreft de vraag of
de rechtbank hier nog wel binnen zijn opdracht tot loyaliteit ten aanzien van het
Europees recht opereert. 59
Ook de rechtbank Haarlem is opmerkelijk streng in een uitspraak over
uitwerking van artikel 10d Wet Vpb: alle relevante feiten hebben zich naar
oordeel van de rechtbank ‘binnen de grenzen van de [provincie] gemeente Q’
voorgedaan, het gegeven dat ‘eiseres een internationaal transportbedrijf
exploiteert verandert daaraan niets.’ 60 Er is naar het oordeel van de rechtbank
58

Rechtbank Maastricht, 8 oktober 2008, LJN BF7031.
Zaak C-231/03, Coname en zaak C-458/03, Parking Brixon. In de uitspraak
Josemans over het coffeeshopbeleid van de Gemeente Maastricht hanteert diezelfde rechtbank
een soepeler interstatelijkheidsmaatstaf, zie rechtbank Maastricht, 1 april 2008, LJN BC8198.
60
Zie rechtbank Haarlem, 29 september 2008, LJN BF8836, r.o. 4.8. In Hoge Raad,
19 december 2008, LJN BG3579, afgedaan op grond van artikel 81 RO, dus zonder nadere
motivering, valt uit de conclusie van advocaat-generaal Timmerman op te maken dat er
sprake is van een interne situatie en daarom het beroep op het arrest Gourdain en het arrest
Inspire art niet opgaat wegens het missen van feitelijke grondslag: ‘3.14 Aangezien beide
arresten op lidstaatoverschrijdende situaties betrekking hebben en het in casu slechts gaat om
in Nederland gevestigde Nederlandse rechtspersonen en om de Nederlandse natuurlijke
persoon [eiser 1] mist de klacht feitelijke grondslag.’ Zie ook Gerechtshof ’s-Gravenhage, 29
59
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sprake van een interne situatie, ook al opereert de betrokken partij vermoedelijk
in de dagelijkse ondernemingspraktijk als grensoverschrijdende dienstaanbieder.
De uitspraak roept de vraag op hoe concreet en causaal de relatie met de
interstatelijkheidseis moet zijn. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven
is, evenals de rechtbank Haarlem, geneigd een zeer concrete toets te hanteren.
Een min of meer vergelijkbare manier van afdoen vinden we terug in een
uitspraak van het CBB over de tariefbeschikking van de Nederlandse
zorgautoriteit voor orthodontisten. 61 Eén van de appelanten in de procedure voor
het CBB beroept zich op de vrijheid van vestiging en het vrijedienstenverkeer.
Het CBB overweegt als volgt:
‘5.2.3 Ten aanzien van het betoog dat de bij de bestreden besluiten gehandhaafde
tariefbeschikking strijdig zou zijn met de vrijheid van vestiging en met het vrij
verkeer van diensten (artikel 43 en 49 EG) overweegt het College het volgende.
Het standpunt van verweerster dat de omstandigheid dat enkele appellanten in
België woonachtig zijn, geen grensoverschrijdend element in de procedure brengt,
is juist.
Deze appellanten oefenen hun praktijk in Nederland uit en zijn derhalve evenals
andere hier te lande gevestigde orthodontisten gebonden aan de tarieven, zoals die
voor Nederland zijn vastgesteld.
Hier ontbreekt dus elk element van discriminatie.
Aan de stelling van appellanten dat orthodontisten afkomstig uit andere lidstaten met name uit België en Duitsland waar orthodontisten doorgaans met kleinere
praktijken werken (1 of 2 stoelen) - onevenredig nadeel zouden kunnen ondervinden
van de gehandhaafde tariefbeschikking, gaat het College voorbij, reeds omdat, naar
verweerster terecht heeft betoogd, in concreto niet is gebleken dat sprake is van
praktijkuitoefening hier te lande van Belgische of Duitse orthodontisten, die de door
appellanten gevreesde gevolgen zou hebben.’

In het concrete geval is in het beroep tegen de tariefbeschikking niet gebleken
dat er sprake is van praktijkuitoefening in Nederland door Belgische en Duitse
orthodontisten. Biedt een Nederlandse orthodontist, gevestigd in Nederland, zijn
diensten aan onderdanen van andere EU-lidstaten aan, dan lijkt mij de
interstatelijkheid een gegeven. Ligt het in deze gevallen aan partijen door
onvoldoende concreet bewijs aan te leveren? Wat daarvan zij, de voorbeelden
augustus 2006, LJN AY9788: ‘Vaststaat dat A Ltd. in Nederland was gevestigd, althans een
vaste inrichting hier te lande had. De uitgeleende werknemers zijn door A Ltd. als
inhoudingsplichtige aan belanghebbende uitgeleend. Nu belanghebbende binnenlands
belastingplichtige is, het tegendeel is noch gesteld noch anderszins gebleken, en geen feiten
en omstandigheden zijn gesteld waaruit naar voren komt dat de werknemers zijn ingezet voor
projecten buiten de Nederlandse grenzen in een andere Lid-Staat, is te dezen geen sprake van
een, de onderline grenzen van de Lid-Staten overschrijdende, economische activiteit ter zake
van het leveren van goederen of het verrichten van diensten. De Ierse dan wel de Britse
nationaliteit van de uitgeleende werknemers doet aan het vorenstaande niet af. Hetgeen
belanghebbende over verwijzing naar jurisprudentie en/of literatuur aanvoert, stuit op het
vorenoverwogene af.’.
61
CBB, 18 december 2008, LJN BG7876.
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tonen het belang van bewijskwesties voor de effectuering van de vrijheden in de
Nederlandse rechtsplegingscontext. We zouden kunnen stellen dat hier nationale
rechterlijke autonomie in de sfeer van de beschikbare informatie uitdrukkelijk
aan de orde is: veel hangt in dit verband af van wat de partij die de vrijheid
inroept, aandraagt en hoe de rechter omspringt met de feitenvaststelling en de
waardering van het bewijs.
De (vaste) jurisprudentie van het Hof van Justitie biedt een kompas en met een
rechterlijke common sense-benadering is over het algemeen al een heel eind te
komen.
Tussenconclusie
Autonomie van de nationale rechter is feitelijk terug te zien bij de hier
besproken dimensies in de Nederlandse rechtspraak, zowel inhoudelijk als
procesmatig.
Het inhoudelijke aspect wordt zichtbaar omdat het karakter van het recht in de
drie hier besproken dimensies zo feitelijk van aard is. Als ‘verantwoordelijke’
voor de feiten en beoordeling van bewijs is een zichtbaar doorslaggevende rol
weggelegd voor de nationale rechter in de decentrale effectuering van vrijheden.
De rechter bezit hier overigens ook in zijn Europese (prejudiciële) opdracht
autonomie in de sfeer van de basisvoorwaarden; dit terrein behoort feitelijk tot
de nationale rechter.
Wellicht weinig verrassend maar feiten en het aangedragen bewijs, en daarmee
het nationaalprocesrechtelijke kader, functioneren in de praktijk als cruciale
voorwaarde voor een geslaagd beroep op de materiële normen van de vrijheden.
Met andere woorden, de Europeesrechtelijke materiële rechtsnorm vloeit in de
nationale Europeesrechtelijke rechtspraak over in een procedurele vraag. Dat
roept de fundamentele vraag op of het onderscheid tussen materiële doorwerking
en procesautonomie, dat in de Europeesrechtelijke doctrine theoretisch frequent
wordt gehanteerd, wel zo’n valide uitgangspunt is als gedacht.
De Nederlandse rechter bezit, en neemt, duidelijk autonomie in de sfeer van
beoordeling en beslissing: door verantwoording te nemen voor de beoordeling
en beslissing in het concrete geval en expliciet of impliciet na te gaan of aan
deze dimensies voor de toepasselijkheid van de vrijheden is voldaan.
Autonomie in de sfeer van de informatie, feiten en omstandigheden speelt
feitelijk vooral een doorslaggevende rol bij de vraag welke vrijheid van
toepassing is in gevallen waarin meer vrijheden zijn ingeroepen en bij de vraag
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of er wel voldaan is aan een interstatelijk effect. De voorbeelden uit de
onderzochte rechtspraak onderstrepen het praktische belang van concreet bewijs.
Mijn indruk is dat de bewijsmaatstaf in de Nederlandse Europeesrechtelijke
rechtspraak voor de vrijheden zo nu en dan zwaarder is dan in de prejudiciële
procespraktijk van het Hof van Justitie gebruikelijk is.
Procesmatig neemt de Nederlandse rechter evenzeer de vrijheid. Dit komt met
name terug in de aanpak en vormgeving van de rechterlijke toetsing. In de
uitspraak komen de drie dimensies lang niet altijd alle drie expliciet naar voren.
In die gevallen wordt bijvoorbeeld geen keuze gemaakt tussen de
toepasselijkheid van vrijheden of behoren bepaalde dimensies niet tot het geschil
(en spreekt de rechter zich er daarom niet over uit), wordt de interstatelijke
dimensie niet expliciet of beoordeelt de rechter het beroep op de vrijheden aan
de hand van een ander element in de toetsingssystematiek. Proceseconomische
motieven bieden een verklaring, maar soms biedt de Nederlandse rechter op dit
punt niet de transparantie die wenselijk zou zijn. Dit roept de vraag op of er voor
de nationale rechter in zijn feitelijke autonomie als rechtsbeschermer in het
Europees recht een motiveringsverantwoordelijkheid of minimale
motiveringsplicht zou moeten voortvloeien.
3.3 Rechterlijke variaties rond de verbodsnormen
Belemmeringen op de vrijheid van vestiging en het vrijedienstenverkeer zijn
verboden, tenzij deze gerechtvaardigd kunnen worden om redenen van algemeen
belang. Hoewel de toets van de beperking en de rechtvaardiging in zowel de
jurisprudentie van het Hof van Justitie als in de onderzochte Nederlandse
rechtspraak vaak vloeiend in elkaar overloopt of met elkaar verweven is,
concentreert deze paragraaf zich op twee aspecten uit de onderzochte
rechtspraak rond de verbodsnormen van artikel 49 VWEU (vestiging) en artikel
56 VWEU (diensten) die van belang zijn voor de analyse van nationale
rechterlijke autonomie.
In de eerste plaats komt de beperkte duiding van het karakter van de
belemmering aan de orde. In de onderzochte rechtspraak beperkt, om
verschillende redenen, de Nederlandse rechter zijn oordeel tot de vaststelling dat
er sprake is van een beperking van de vrijheid. Een nader onderzoek naar het
karakter van de belemmering vindt niet of nauwelijks plaats. Tegen de
achtergrond van nationale rechterlijke autonomie als feitelijk gegeven roept een
dergelijke aanpak op tot nadere overdenking.
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In de tweede plaats bespreek ik de rechterlijke autonomieaspecten rond de
verbodsnorm aan de hand van rechtspraak waarin een zekere verfijning van de
vrijverkeerjurisprudentie naar voren komt. Daarbij concentreert de analyse zich
op zaken met betrekking tot grensoverschrijdende zorg. Op dit terrein blijkt de
rechterlijke toetsing af te drijven van het reguliere, logische vrijverkeerregime.
Het gaat niet langer concreet om de vraag of een belemmering aanwezig is, maar
om specifieke criteria waaraan voldaan moet worden, wil er sprake zijn van een
(niet gerechtvaardigde) belemmering op het vrijedienstenverkeer. Dit vindt zijn
grondslag in specifieke arresten van het Hof van Justitie. Er is daardoor een
vorm van rechterlijke harmonisatie ontstaan. De effecten van deze rechterlijke
harmonisatie werken in op de praktijk van de nationale rechterlijke autonomie.
Uitgangspunten van de verbodsnormen
Voor het goede begrip van de observaties naar aanleiding van de Nederlandse
Europeesrechtelijke rechtspraak volgt opnieuw een korte gebruiksaanwijzing
van de Europeesrechtelijke allesreiniger, ditmaal rond de verbodsnormen van de
vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer.
In abstracto bestaat er tussen verbodsnorm en rechtvaardiging een
vanzelfsprekende logica: als er geen belemmering van de vrijheden is, dan hoeft
een maatregel niet gerechtvaardigd te worden. De praktijk blijkt hier overigens
weerbarstiger dan de theorie. Er zijn in de onderzochte rechtspraak betrekkelijk
veel voorbeelden te vinden waarin de Nederlandse rechter het zwaartepunt legt
op de rechtvaardiging en, om verschillende redenen, niet het karakter van de
belemmerende maatregel onderzoekt. Toch is de vraag naar de aard van de
beperking niet geheel zonder betekenis. De uitkomst kan materiële gevolgen
hebben.
Volgens de klassieke Europeesrechtelijke jurisprudentie zijn de mogelijkheden
om een maatregel met onderscheid te rechtvaardigen, beperkt tot expliciete
rechtvaardigingsgronden uit het VWEU (met betrekking tot het vrije
dienstenverkeer en de vestigingsvrijheid staan de kerngronden verwoord in
artikel 51 en 52 VWEU), voor belemmeringen staat een beroep op de
‘dwingende redenen in het algemeen belang’ open, een categorie van in de
jurisprudentie aanvaarde rechtvaardigingsgronden (zie hierover de
uitgangspunten in paragraaf 3.4). Deze leer is inmiddels in de jurisprudentie van
het Hof van Justitie genuanceerd 62 en dit onderscheid tussen
rechtvaardigingsgronden speelt, zoals verderop in dit hoofdstuk zal blijken, in de
62

Zie daarover bijvoorbeeld C. Timmermans, ‘Creative Homogeneity’, in: M.
Johansson, N. Wahl, U. Bernitz (eds), Liber Amicorum in Honour of Sven Norberg. A
European for all seasons, Bruxelles: Bruylant 2006, p. 471-484, Eijsbouts e.a. 2010, p. 102.
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Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak nog maar een opmerkelijk
beperkte rol. Toch laat dat onverlet dat de duiding van de beperking voorlopig
nog van materieel belang zou kunnen zijn voor de beoordeling van een concreet
geval door de nationale rechter. Daarmee hangt uiteindelijk mede de effectiviteit
van het Europees recht in de nationale rechtsorde samen.
Wat houden die verbodsnormen nu in? In artikel 49 VWEU valt te lezen:
‘In het kader van de volgende bepalingen zijn beperkingen van de vrijheid van
vestiging voor onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere
lidstaat verboden.’

Beperkingen zijn verboden, maar uit de verdragsbepaling wordt niet duidelijk
wat precies als een ‘beperking’ moet worden gezien. De tweede alinea van
artikel 49 VWEU heeft een positiever uitgangspunt. Het gaat, woordelijk gezien,
in wezen om een gebod tot gelijke behandeling:
‘De vrijheid van vestiging omvat, behoudens de bepalingen van het hoofdstuk
betreffende het kapitaal, de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en
de uitoefening daarvan alsmede de oprichtingen het beheer van ondernemingen, en
met name van vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48,
overeenkomstig de bepalingen welke door de wetgeving van het land van vestiging
voor de eigen onderdanen zijn vastgesteld.’

Volgens het Verdrag gaat het bij de vrijheid van vestiging in ieder geval om de
toegang en uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst op gelijke
voet met de onderdanen van het land waar gevestigd wordt. De tweede alinea
van artikel 49 VWEU geeft de grondslag voor een toets naar discriminatie voor
beperkingen tot de markt en op de markt. In de beide specifieke rechtsbases voor
Uniemaatregelen op het terrein van de vestigingsvrijheid is een reeks van
soorten van beperkingen te lezen (artikel 50 en 53 VWEU). 63
Voor het vrijedienstenverkeer geldt als uitgangspunt de bewoordingen van
artikel 56 VWEU:
‘In het kader van de volgende bepalingen zijn de beperkingen op het vrij verrichten
van diensten binnen de Gemeenschap verboden ten aanzien van de onderdanen der
63
De Dienstenrichtlijn verbiedt in het kader van de vrijheid van vestiging van
dienstverrichters discriminerende vergunningstelsels voor ‘de toegang tot en de uitoefening
van een dienstenactiviteit’ (artikel 9, lid 1, sub a) en verbindt de vergunningverlening in een
lidstaat aan verscheidene voorwaarden (artikelen 10-13). Voorts is er een categorie van
expliciet verboden eisen rond de vrijheid van vestiging (artikel 14): van een verbod van
directe of indirecte discriminatie op grond van nationaliteit (lid 1), tot andersoortige
beperkingen zoals een registerplicht (lid 8). Voor een aantal bijzondere beperkingen, mits niet
discriminerend, geldt een verlicht regime (artikel 15). Vanaf 28 december 2006 werkt een
notificatieverplichting voor nieuwe beperkingen van dit soort.
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lidstaten die in een ander land van de Gemeenschap zijn gevestigd dan dat, waarin
degene is gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht.’

Ook hier wordt niet direct duidelijk wat voor ‘beperkingen’ verboden zijn. 64 Op
vergelijkbare wijze als bij de vrijheid van vestiging is in het Verdragsrechtelijke
kader voor diensten een gebod tot gelijke behandeling toegevoegd. Niet in
dezelfde bepaling, maar in het slot van artikel 56 VWEU:
‘Onverminderd de bepalingen van het hoofdstuk betreffende het recht van vestiging,
kan degene die de diensten verricht, daartoe zijn werkzaamheden tijdelijk
uitoefenen in het land waar de dienst wordt verricht, onder dezelfde voorwaarden
als die welke dat land aan zijn eigen onderdanen oplegt.’

In vrijwel identieke bewoordingen wordt de verbodsnorm van het
vrijedienstenverkeer als een gebod tot gelijke behandeling uitgelegd. Daardoor
ligt ook bij het vrijedienstenverkeer een discriminatietoets als verbodsnorm in de
rede. Dat oordeel wordt versterkt door de expliciete bewoordingen van artikel 61
VWEU:
‘Zolang de beperkingen op het vrij verrichten van diensten niet zijn opgeheven,
passen de lidstaten deze zonder onderscheid naar nationaliteit of naar verblijfsplaats
toe op al degenen die diensten verrichten als bedoeld in de eerste alinea van artikel
56.’

De bewoordingen van het Verdrag geven zonder meer een grondslag voor het
gegeven dat de dienstenvrijheid en vestigingsvrijheid een gebod tot gelijke
behandeling omvat. Doordat de bewoordingen over een verbod van beperkingen
spreken, is ruimte gegeven aan de Verdragsuitlegger om tot een verdergaande
norm dan een enkele discriminatietoets te komen. Het Hof van Justitie heeft de
ruimte benut en is stapsgewijs tot een bredere werkingssfeer van beide
verbodsnormen gekomen. De verbodsnorm uit zowel artikel 49 VWEU
(vestiging) als 56 VWEU (diensten) heeft zich in de jurisprudentie van het Hof
van Justitie inhoudelijk ontwikkeld tot een driezijdige toets. Verboden zijn: 65

64
De dienstenrichtlijn stelt in artikel 16 vast: ‘De lidstaten eerbiedigen het recht van
dienstverrichters om diensten te verrichten in een andere lidstaat dan die waar zij gevestigd
zijn. De lidstaat waar de dienst wordt verricht, zorgt voor vrije toegang tot en vrije
uitoefening van een dienstenactiviteit op zijn grondgebied’. Deze eerste zinnen van artikel 16
zijn in de eerste plaats gekoppeld aan een discriminatieverbod (lid 1 sub a). Daarna zijn er
zeven soorten andere beperkingen die door de dienstenrichtlijn worden gedekt en in beginsel
bestreden (lid 2, sub a-g). Zoals bij de uitgangspunten in paragraaf 3.2 aan de orde kwam,
heeft de dienstenrichtlijn expliciet oog voor de rechten van dienstontvangers in de artikelen
19, 20 en 21.
65
Hierover uitgebreid Mortelmans 2008, p. 723-728, p.749-755 en Eijsbouts e.a.
2010, p. 78-83, 89-98.
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a) directe discriminaties (met expliciet onderscheid naar nationaliteit of herkomst;
ook wel formele discriminatie genoemd) 66
b) indirecte discriminaties (met feitelijk onderscheid naar nationaliteit of herkomst
tot gevolg; ook wel materiële of verkapte discriminatie) 67
c) belemmeringen zonder onderscheid. 68

Over het algemeen is een directe discriminatie het duidelijkst te herkennen. Een
indirecte discriminatie moet feitelijk worden aangetoond. Voor een
belemmering zonder onderscheid geldt hetzelfde. De verschillende elementen
van de toets zijn tot op heden niet volkomen samengevloeid. De
discriminatietoets en belemmeringentoets staan naast elkaar in de jurisprudentie
van het Hof van Justitie. Toch betreffen het gedeeltelijk overlappende normen:
een discriminerende maatregel is ook altijd een belemmerende maatregel; een
maatregel die zonder onderscheid is geformuleerd, kan in de praktijk op indirect
discriminerende wijze worden toegepast.
Beperkte duiding van het karakter van de belemmering
Wanneer een partij zich beroept op de vrijheid voor de nationale rechter, behoort
het tot de autonomie van de nationale rechter om te beoordelen of er sprake is
van een belemmering en of zich eventueel discriminatie voordoet. De
onderzochte rechtspraak geeft op dit punt een ontnuchterend beeld: de
voorgaande opdeling met een toets naar directe discriminatie, indirecte
discriminatie en belemmering zonder onderscheid is maar zelden expliciet
aanwezig in de onderzochte praktijk.
Zoals hierboven bleek, spreekt het VWEU in beide basisverbodsnormen over
‘beperkingen’ die verboden zijn. Lang niet altijd overweegt de Nederlandse
rechter verdergaand dan dat er sprake is van een ‘beperking’ volgens de
bewoordingen van artikel 49 en 56 VWEU. Wanneer een onderzoek plaatsvindt
naar het bestaan van discriminatie, dan beperkt de rechter zich in veel gevallen
tot een toets naar directe discriminatie. Indirecte discriminatie wordt in de
onderzochte rechtspraak zelden aangenomen. Het ligt voor de hand dat hier
bewijskwesties, het aantoonbaar maken van het gevolg dat de maatregel in de
praktische toepassing heeft, aan ten grondslag liggen.
66
Sinds de erkenning van de directe werking van beide vrijheden achtereenvolgens in
zaak 2/74, Reyners (nationaliteitsvereiste) en zaak 33/74, Van Binsbergen
(woonplaatscriterium).
67
Hier kan reeds het woonplaatscriterium uit de zaak 33/75, Van Binsbergen als
indirecte discriminatie op grond van nationaliteit worden genoemd. Dit geldt ook voor
bijvoorbeeld arresten als zaak 107/83, Klopp of zaak 340/89, Vlassopoulou.
68
De acceptatie van een belemmeringenverbod onder het vrijedienstenverkeer volgt
duidelijk uit zaak C-76/90, Säger. Voor het belemmeringenverbod onder de vestigingsvrijheid
kan bijvoorbeeld worden gewezen op de zaak C-55/94, Gebhard.
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Een consequentie van het feit dat de Nederlandse rechter enkel uitgaat van ‘een
beperking’ als zodanig is dat er in die gevallen dus kennelijk sprake is van een
belemmering zonder onderscheid, die de weg openlaat voor
rechtvaardigingsmogelijkheden via ‘dwingende redenen van algemeen belang’.
De vraag is wat nu eigenlijk wordt verwacht van de nationale rechter op het
terrein van de verbodsnorm. Wanneer opereert de rechter in de
verantwoordelijkheid van zijn Europeesrechtelijke feitelijke autonomie: door
alleen vast te stellen dat er een beperking bestaat of dient er in beginsel altijd
een toets naar discriminatie te worden uitgevoerd?
Voorafgaand aan die vragen moet, ook in het kader van de verbodsnormen,
wederom worden gewezen op het praktische belang van bewijs van de
belemmering in de onderzochte rechtspraak. Wil een beroep op de
vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer in de Nederlandse rechtspraak
kans van slagen hebben, dan dienen partijen de Europeesrechtelijke argumenten
concreet onderbouwd en gemotiveerd te berde te brengen.
Onvoldoende aannemelijk
In de Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak komt het met enige
regelmaat voor dat een beperking door de rechter als onvoldoende aannemelijk
wordt gezien. Een inhoudelijk oordeel over het karakter van de beperking blijft
dan, vanzelfsprekend, achterwege.
Een voorbeeld geeft de Afdeling in de zaak Caravanloods Leerdam. 69 Daarin wordt
geprocedeerd tegen een weigering om vrijstelling te verlenen ten behoeve van de
bouw van een 1000m2 grote loods voor de stalling van caravans. De Afdeling
verwerpt het beroep als volgt: ‘Appellanten hebben voorts niet aannemelijk gemaakt
en ook overigens valt niet in te zien dat het beleid, op grond waarvan het college
heeft geweigerd vrijstelling te verlenen, leidt tot een belemmering van het vrij
verkeer van goederen, diensten of personen als bedoeld in het Verdrag tot oprichting
70
van de Europese Gemeenschap.’

De aannemelijkheid van het bestaan van een beperking op de vestigingsvrijheid
of het vrijedienstenverkeer is in dit soort zaken een vraag van bewijslast,
opgedragen aan de partij die zich op de Europese vrijheden beroept. In de zaak
69

ABRvS, 27 juli 2005, LJN AU0104. Een ander voorbeeld biedt Hoge Raad, 11 juni
2004, LJN AF7812 waarin het beroep op de vrijheden al smoort in de conclusie van advocaatgeneraal Wattel. De Hoge Raad vindt het beroep op de vrijheden in deze zaak kennelijk zo
onaannemelijk dat het cassatiemiddel faalt ‘op de gronden weergegeven in de conclusie van
de advocaat-generaal.’. Zie ook bijvoorbeeld Hoge Raad, 11 april 2003, BNB 2003/253
(Valutawinst).
70
In vrijwel gelijke bewoordingen doet de Afdeling uitspraak in een vergelijkbaar
geval in 2006, zie ABRvS, 18 januari 2006, LJN AU9796.

90

AUTONOMIE VAN DE NATIONALE RECHTER IN HET EUROPEES RECHT

Vakantiewoning Veere 71 voor de Afdeling vecht een Duitse woningbezitter de
afwijzing aan van een ontheffing van het verbod tot gebruik van zijn woning in
het centrum van Veere als tweede woning. Hij betoogt dat daarmee ook sprake
is van beperking op de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer, gezien de
economische activiteiten die hij vanuit zijn woning in Veere verricht. Dit is ‘op
grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onvoldoende komen vast te
staan.’ De zaak wordt met behulp van het vrijekapitaalverkeer afgedaan.
Een ander voorbeeld biedt een uitspraak van het College van Beroep voor het
bedrijfsleven inzake Minister van Economische Zaken t. Commerciële
radiobedrijven. 72 Diverse aanbieders van commerciële radiodiensten procederen
in deze zaak tegen onder meer de Regeling vaststelling eenmalig bedrag
landelijke commerciële radio-omroep 2003 (hierna: Regeling VEB) bij de
vergunningverlening van frequenties voor landelijke commerciële radioomroepen. Deze regeling houdt in dat de verkrijger of houder van een
vergunning voor het gebruik van een dergelijke vergunning een eenmalig bedrag
is verschuldigd. Partijen RTL en Yorin wijzen erop dat de Regeling VEB in
strijd is met het vrijedienstenverkeer. Het College verwerpt dit beroep als volgt:
‘Voorzover de commerciële radio-omroepen, onder verwijzing naar de conclusie
van de advocaat-generaal Léger in de gevoegde zaken C-544/03 en C-545/03,
Mobistar en Belgacom, hebben aangevoerd dat het eenmalig bedrag in strijd is met
artikel 49 EG, op grond waarvan het vrij verkeer van diensten niet mag worden
beperkt, overweegt het College dat in onderhavig geval – zoals ook het Hof van
Justitie in de genoemde zaken heeft geoordeeld ten aanzien van de
belastingmaatregelen die daarin aan de orde waren (zie het arrest van 8 september
2005, Jur. blz. I-7723) – het eenmalig bedrag zonder onderscheid van toepassing is
op alle aanvragers, ongeacht de lidstaat waar zij vandaan komen. Gesteld noch
gebleken is dat de commerciële radio-omroepen, die deels afkomstig zijn uit andere
lidstaten, zijn beperkt in hun mogelijkheden om mee te dingen naar onderhavige
vergunningen.’

Het kan zijn dat het eenvoudiger is voor gevestigde partijen dan voor
nieuwkomers om aan dit eenmalige bedrag te voldoen, zodat een dergelijke
regeling weliswaar niet in rechte, maar in feite de markttoegang belemmert.
Kennelijk leveren partijen echter naar oordeel van de rechter onvoldoende
bewijs voor de stelling dat een beperking zich voordoet.
Soms draagt de Nederlandse rechter een partij expliciet op om nader bewijs te
leveren.

71
72

ABRvS, 6 november 2002, LJN AE9907.
CBB, 4 april 2007, LJN BA2169.
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In dit verband kan worden gewezen op een uitspraak van de rechtbank Rotterdam in
73
een zaak tussen Euro-sportring t. SGR. In deze zaak stelt Euro-sportring op grond
van een statutenwijziging van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) beperkt
te worden in het vrij verrichten van diensten. Door deze statutenwijziging vallen
reisovereenkomsten met klanten in het buitenland niet langer onder de SGRgarantie. 95% van de Nederlandse reisorganisaties is bij SGR aangesloten en er
bestaat geen vergelijkbaar garantiefonds in Nederland. Euro-sportring beroept zich
in een civiele procedure op het vrijedienstenverkeer ten opzichte van de SGR.
Partijen zijn het oneens of de statutenwijziging een beperking van het
vrijedienstenverkeer vormt. De rechtbank komt er niet goed uit met zijn oordeel
over de beperking en overweegt dat ‘zowel voor de horizontale werking van art. 56
VWEU als voor de vraag of sprake is van een relevante belemmering van de
dienstverlening van groot belang [lijkt] of er voor Euro-Sportring een redelijk
alternatief voorhanden was. […] Voor een nader oordeel te geven over eventuele
strijdigheid met art. 56 VWEU, zal de rechtbank de uitkomst afwachten van de
bewijslevering op dat punt.’ De einduitspraak is, naar mijn weten, niet gepubliceerd.
Een ander voorbeeld biedt de zaak Erfgenamen t. VGZ die omging bij het
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. 74 Het Gerechtshof kent in deze civiele zaak
eenzelfde bewijsopdracht toe, alleen daar is de bewijslastverdeling omgekeerd. Het
Gerechtshof past het arrest C-157/99, Smits en Peerbooms toe op de algemene
voorwaarden van de zorgverzekeraar VGZ (al dan niet als ziekenfonds werkzaam).
Het Gerechtshof verwacht van VGZ bewijzen waarom het vereiste van toestemming
voor behandelingen in het buitenland aanvaardbaar is.
Ook de rechtbank Maastricht biedt een voorbeeld in de zaak Metallkeramikkrone. 75
In deze zaak gaat het om de vraag of een Belgische tandartsrekening gedeeltelijk
zou moeten worden vergoed door de Gemeente Heerlen. Van de rekening van
€ 410,- wordt iets meer dan de helft door de zorgverzekering vergoed, voor het
overige doet de dienstontvanger een aanvraag bijzondere tandartskosten ad € 205,-.
‘Ter voorlichting van partijen’ overweegt de rechtbank dat het vrijedienstenverkeer
op dit geval van toepassing is. Concrete duiding van de beperking wordt echter
overgelaten aan de Gemeente Heerlen: ‘De rechtbank laat ter beoordeling aan
verweerder of er sprake is van een directe of indirecte dan wel potentiële beperking
die uitgaat van de toepassing van het territorialiteitsbeginsel.’ Het besluit wordt
vernietigd en ook de eventuele rechtvaardiging van de beperking wordt overgelaten
aan de Gemeente Heerlen.

De voorbeelden maken duidelijk dat de directe werking van de
vrijverkeerbepalingen weliswaar een recht tot inroepbaarheid van het Europees
internemarktrecht voor de nationale rechter creëert, maar uit de praktijk blijkt
dat het noodzakelijk is om concreet en onderbouwd te vorderen, wil een beroep
op de verbodsnorm van een vrijheid kans van slagen hebben.

73
74
75

Rechtbank Rotterdam, 19 oktober 2005. LJN AU5890 (Euro-sportring t. SGR).
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 november 2002, LJN AF3205.
Rechtbank Maastricht, 17 juni 2004, LJN AP8790 (Metallkeramikkrone).
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Beperking niet in geschil
Een andere vorm, die in wezen een uitvloeisel vormt van wat partijen voor de
nationale rechter aandragen, is het fenomeen van de ‘beperking niet in geschil’.
Deze komt regelmatig voor in de onderzochte rechtspraak. Het is een verklaring
voor het feit dat de rechter zich niet altijd uitspreekt over de aard van de
beperking. Zodra het bestaan van de beperking niet langer onderdeel uitmaakt
van de rechtsstrijd van partijen, is het de vraag of de rechter daar nog iets mee
moet ondernemen. Sterker: de rechter heeft naar nationaal procesrecht niet altijd
zomaar de vrijheid zich daarover uit te laten. Er zijn in wezen drie typen van de
‘beperking niet in geschil’ aan te treffen in de onderzochte Nederlandse
Europeesrechtelijke rechtspraak:
1) met een aansluitende toets naar discriminatie,
2) zonder verdere toets naar discriminatie,
3) buiten de rechtsstrijd van partijen in lagere instanties.
In zaken van het eerste type wordt de vraag naar de aard van de beperking veelal
in de sfeer van de rechtvaardiging getrokken. Dat nationale rechters deze aanpak
hanteren, is begrijpelijk en verklaarbaar in het licht van standaardarresten als
Gebhard en Broede, waarin de discriminatietoets ook bij het Hof van Justitie als
het ware onderdeel is gaan vormen van de vraag of jurisprudentiële
rechtvaardiging acceptabel is. 76 In deze gevallen maakt de rechter over het
algemeen eerst duidelijk wat niet in geschil is, waaronder de beperking op de
vrijheid of de vrijheden, om vervolgens toch een toets naar de eventuele
aanwezigheid van discriminatie op grond van nationaliteit of herkomst uit te
voeren. Een voorbeeld van deze aanpak biedt de Afdeling in de zaak CFR:
‘Dat het aanbieden van casinospelen een economische activiteit is en dat artikel
27h, eerste lid, Wok een beperking van het recht van vrije vestiging in de zin van
artikel 49 VWEU, en een beperking van het vrijedienstenverkeer in de zin van
artikel 56 VWEU behelst, is tussen partijen niet in geschil en staat ook voor de

76
Vgl. zaak C-55/94, Gebhard, r.o. 37: ‘Het is evenwel vaste rechtspraak van het Hof,
dat nationale maatregelen die de uitoefening van de in het Verdrag gewaarborgde
fundamentele vrijheden kunnen belemmeren of minder aantrekkelijk kunnen maken, aan vier
voorwaarden moeten voldoen: zij moeten zonder discriminatie worden toegepast, zij moeten
hun rechtvaardiging vinden in dwingende redenen van algemeen belang, zij moeten geschikt
zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen, en zij mogen niet verder
gaan dan nodig is voor het bereiken van dat doel.’ Deze aanpak werd voor het
vrijedienstenverkeer bevestigd in zaak C-3/95, Broede. Het Hof noemt de non-discriminatoire
toepassing als één van de voorwaarden om een nationale maatregel te kunnen rechtvaardigen.
Daarmee komt de inhoudelijke toetsing aan de verbodsnorm (direct dan wel indirect
discriminerend of niet) onder de sfeer van de rechtvaardiging.
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Afdeling vast. Verder staat vast dat op het terrein van kansspelen geen harmonisatie
77
van wetgeving heeft plaatsgevonden.’

Vervolgens citeert de Afdeling enkele kernoverwegingen van het Hof van
Justitie in het arrest Placanica, 78 waarin ook het Hof van Justitie aansluiting
zoekt bij de aanpak uit het arrest Gebhard. Waarna de Afdeling met de
rechtbank overgaat tot de vaststelling dat het reguleren en beheersen van
kansspelen uit oogpunt van consumentenbescherming en het tegengaan van
illegaliteit en criminaliteit als rechtvaardigende dwingende redenen van
algemeen belang kunnen worden aangemerkt. Dan volgt alsnog een toets naar de
aanwezigheid van discriminatie:
‘Gelet op dit toetsingskader is de Afdeling met de rechtbank van oordeel dat het
reguleren en beheersen van kansspelen, met als doel het beschermen van de
consument, het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit en het tegengaan van
gokverslaving, kunnen worden aangemerkt als dwingende redenen van algemeen
belang in de zin van de jurisprudentie van het Hof.
Uit het toetsingskader blijkt voorts dat willen beperkingen van het vrije verkeer op
grond van dwingende redenen van algemeen belang gerechtvaardigd kunnen
worden, zij in ieder geval zonder discriminatie naar nationaliteit dienen te worden
toegepast.
Artikel 27h, eerste lid, van de Wok verbiedt ieder ander dan de vergunninghouder
de exploitatie van casinospelen, welk verbod zowel in Nederland als in een andere
lidstaat gevestigde ondernemers gelijkelijk treft. Artikel 27h, eerste lid, van de Wok
stelt geen eisen omtrent de nationaliteit of de vestigingsplaats van de
vergunninghouder. De rechtbank heeft dan ook terecht en op goede gronden
geoordeeld dat het wettelijke stelsel als zodanig geen discriminatie naar nationaliteit
79
inhoudt.’

Het tweede type van de ‘beperking niet in geschil’, dus zonder verdere toets naar
de aanwezigheid van discriminatie, is op het oog minder gelukkig tegen de
achtergrond van de toetsing aan eventuele rechtvaardigingsgronden. Zo zou het
kunnen gebeuren dat bijvoorbeeld een maatregel die de schijn heeft tot indirecte
discriminatie te leiden, sneller gerechtvaardigd wordt geacht uit oogpunt van
publiek belang dan het geval zou zijn wanneer de rechter wel een onderzoek
verricht naar de aanwezigheid van indirecte discriminatie. Een voorbeeld van dit
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Raad van State, 14 maart 2007, LJN BA0670, r.o. 2.6. Vgl. bijvoorbeeld ook vzngr.
Rb. Arnhem, 27 januari 2003, IER 2003/36, KG 2003/53. Niet alle rechters hanteren
overigens de laatste zinsnede die de Afdeling hier gebruikt: dat de beperking ook voor de
Afdeling zelf vaststaat. Deze zinsnede heeft wel toegevoegde waarde in de zin dat er uit blijkt
dat de rechter zelf ook van oordeel is dat de maatregel een beperkend effect heeft op diegenen
die zich willen beroepen op de vestigingsvrijheid of het vrijedienstenverkeer.
78
gevoegde zaken C-338/04, C-359/04 en C-360/04, Placanica.
79
R.o. 2.6.1.
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soort geeft het Gerechtshof Amsterdam in Staatsloterij t. Stargames. 80 Het
Gerechtshof oordeelt:
‘Partijen zijn het erover eens dat dit verbod een beperking vormt van de vrijheid van
het vrij verrichten van diensten. Het debat tussen partijen spitst zich toe op de vraag
of deze beperking overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie EG kan
worden gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang.’

In het rechterlijk onderzoek naar de rechtvaardiging van de maatregel blijft
vervolgens een toets naar de aanwezigheid van discriminatie achterwege. 81 De
aanpak is daarmee misschien niet zo zuiver, want aan een belangrijke
voorwaarde voor de beoordeling van de openstaande categorie van
rechtvaardigingsgronden voor de belemmering (alleen de Verdragsrechtelijke
uitzonderingen of ook de rule of reason-rechtvaardigingen) wordt
voorbijgegaan: de vraag of sprake is van discriminatie. Toch opereert het
Gerechtshof hier niet per se buiten de grenzen van zijn feitelijke rechterlijke
autonomie in het Europees recht. Het procesprobleem ligt eerder bij de partijen:
wil een partij afdwingen dat de rechter onderzoek doet naar het aantoonbaar
maken van een eventueel discriminerend karakter of effect van een maatregel,
dan moet op dit punt opnieuw concreet geprocedeerd worden.
Het derde type, omvang rechtsstrijd, komt in de onderzochte rechtsspraak met
enige regelmaat voor. De rechtsstrijd wordt dan bijvoorbeeld door een partij pas
in een beroepsprocedure verder uitgebouwd door het beroep op het
vrijedienstenverkeer of de vestigingsvrijheid te introduceren, dan wel door meer
andere beperkende maatregelen in de rechtsstrijd te betrekken. Dit ketst af op
80

Gerechtshof Amsterdam, 16 december 2004, IER 2005/54.
Vgl. in zelfde zin Gerechtshof Arnhem, 4 april 2000, LJN AA5968 (Noorse
deelneming): ‘Het Hof zal bij de beoordeling van het onderhavige geschil
veronderstellenderwijs er van uitgaan dat de hiervoor in 4.1 genoemde subvragen - behoudens
de laatstvermelde (te weten of sprake is van een voldoende - proportionele rechtvaardigingsgrond) - bevestigend dienen te worden beantwoord.’ Ook het CBB, 2 oktober
2002, LJN AF0365 (Remu t. minister van Economische Zaken) geeft blijk van zo’n
benadering. De hoogste bestuursrechter passeert concrete bestempeling en schiet in zijn
overwegingen direct door naar de rechtvaardigingsgronden: ‘Zoals overwogen in de arresten
van het Hof van Justitie van 4 juni 2002 kan een nationale regeling bedoelde vrijheden slechts
beperken, indien dit gerechtvaardigd is om de in artikel 58 EG genoemde redenen of om
dwingende redenen van algemeen belang. Het College is van oordeel dat redenen als
hierbedoeld ten grondslag liggen aan het in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet
opgenomen instemmingsvereiste, nu dit vereiste er toe strekt de regionale netwerken voor het
transport van elektriciteit en gas betrouwbaar te laten functioneren, opdat afnemers te allen
tijde over deze primaire voorzieningsbronnen kunnen beschikken’. Niet ondenkbaar is dat het
toenmalige instemmingsvereiste van de minister – verwerkt in de Elektriciteitswet 1998 en de
Gaswet rond iedere wijziging met betrekking tot de eigendom van het net, of van de aandelen
in een netbeheerder of vergunninghouder – in de gevarenzone van de indirecte discriminatie
komt.
81
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nationaal procesrecht. Een voorbeeld biedt het oordeel in cassatie van de Hoge
Raad in de kortgedingprocedure tussen Lotto t. Ladbrokes. 82 In cassatie is
aangevoerd dat de Wet op de Kansspelen verschillende bepalingen bevat die een
discriminerende werking hebben, het cassatiemiddel klaagt erover dat het
Gerechtshof daar niet op ingegaan is. De Hoge Raad verwerpt dit argument in
lijn met het oordeel van zijn advocaat-generaal Keus. Het Gerechtshof hoefde
zich over deze discriminerende beperkingen niet te buigen en
‘had daartoe ook niet de vrijheid nu de vraag of andere bepalingen dan de zojuist
genoemde mogelijk een discriminerende werking hebben naar het kennelijke en in
het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijke oordeel van het hof geen deel
uitmaakte van de rechtsstrijd tussen partijen. Het onderdeel noemt dan ook geen
vindplaatsen van in feitelijke instanties in dit verband naar voren gebrachte
stellingen. Het kan daarom niet tot cassatie leiden.’

Zoals hierboven naar voren kwam en in de volgende paragraaf van nadere
achtergrond wordt voorzien is, mijns inziens, de vraag naar de inhoud van de
beperking en zijn effecten nog steeds inherent aan de vraag op grond van welke
publieke belangen een belemmering gerechtvaardigd kan worden. In wezen is de
beoordeling van de inhoud van een belemmering daarom noodzakelijk voor het
afdoen van de zaak. Doordat deze vraag echter buiten de rechtsstrijd van partijen
valt, komt de rechter daar niet aan toe. De conclusie van advocaat-generaal Keus
verschaft nadere achtergrond. De advocaat-generaal concludeert dat Ladbrokes
in feitelijke instanties niet duidelijk heeft gesteld dat artikel 1, aanhef en onder a
Wok discriminerend is of de vergunningvoorwaarden in de praktijk
discriminerend uitwerken. 83 Dit type komt in wezen neer op het probleem dat
partijen in feitelijke instanties onvoldoende concreet hebben geprocedeerd. Dit
onderstreept nogmaals dat diegene die zich op de vrijheden beroept, dat op
gemotiveerde, concrete en complete manier doet.
Belemmering niet relevant
Een volgende reden om niet tot duiding van het karakter van een belemmering
over te gaan is gelegen in zaken waarin de belemmering door de Nederlandse
rechter niet relevant wordt geacht voor de beslechting van het geschil. Zo komt
het Gerechtshof ’s-Gravenhage in de zaak Verplaatsing pensioenlichaam tot de
conclusie dat een fiscale strafheffing, 60% van de waarde van de verzekerde
pensioenaanspraak, in verband met een zetelverplaatsing van een pensioen-BV
naar België de vestigingsvrijheid belemmert en niet gerechtvaardigd kan
82

Hoge Raad, 18 februari 2005, LJN AR4841 met nt. M.A. Fierstra, SEW 2005 p.

387-390.
83

Conclusie advocaat-generaal Keus bij Hoge Raad, 18 februari 2005, LJN AR4841,

2.35 e.v.

96

AUTONOMIE VAN DE NATIONALE RECHTER IN HET EUROPEES RECHT

worden. 84 De staatssecretaris stelt daarop cassatieberoep bij de Hoge Raad in.
Ambtshalve wijst advocaat-generaal Wattel op het Belastingverdrag tussen
België en Nederland. Vervolgens komt de advocaat-generaal tot de conclusie dat
inderdaad sprake is van een belemmering op de vestigingsvrijheid, omdat de
fiscale strafheffing volgens
‘art. 23a Wet Vpb. een fiscale ontmoediging van vennootschappelijke emigratie [is]
die los staat van behoud of verlies van rechtspersoonlijkheid (zodat Daily Mail niet
van toepassing lijkt, al moet toegegeven worden dat het arrest in dat opzicht niet
85
helder is) en behoeft daarom rechtvaardiging.’

Het blijkt hier dus volgens zowel het Gerechtshof als de advocaat-generaal in
ieder geval om een belemmering te gaan of deze discrimineert wordt niet
duidelijk, maar de Hoge Raad komt er niet aan toe. Hij doet de zaak af op andere
gronden 86 : op basis van het Belastingverdrag tussen België en Nederland.
Indirecte discriminatie is afwezig
Ten slotte wil ik in dit verband wijzen op de opvallende afwezigheid van de
toetsing naar indirecte discriminatie in de onderzochte rechtspraak: kennelijk is
dit concept op het terrein van de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer
niet zo aanlokkelijk om snel aan te nemen voor de Nederlandse rechter. In het
geval van indirecte discriminatie leidt de maatregel ertoe dat met name partijen
uit andere lidstaten worden benadeeld. Het gaat dus om het gevolg van een
belemmering of het effect dat een belemmering sorteert. Deze
‘omstandighedentoets’ omzeilt de rechter of toetst daaraan zeer zijdelings,
tussen de regels door. Een goed voorbeeld daarvan biedt de prejudiciële
verwijzingsbeslissing van de Centrale Raad van Beroep in de zaken die ten
grondslag lagen aan het arrest Müller/Fauré van het Hof van Justitie. 87 Uit het
arrest Kohll 88 leidt de Raad af dat artikel 56 VWEU zich verzet
‘tegen iedere nationale regeling die ertoe leidt, dat het verrichten van diensten
tussen lidstaten moeilijker wordt dan het verrichten van diensten binnen één
lidstaat.’

84

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 18 maart 2003, BK-01/01905.
Conclusie AG Wattel, bij Hoge Raad, 13 mei 2005, LJN AR1738.
86
Zie ook bijvoorbeeld: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 22 augustus 2003, LJN
AM1885 (overbrenging pensioenverplichting van Nederlandse Antillen naar Belgische
pensioenverzekeraar).Of rechtbank Haarlem, uitspraak van 22 mei 2006, LJN AX7112
(Aftrek kartelboete).
87
Zaak C-385/99, Müller/Fauré. Centrale Raad van Beroep, 6 oktober 1999, LJN
ZB8801. Vgl in zelfde zin op het terrein van de gezondheidszorg rechtbank Amsterdam, 7
oktober 2003, LJN AN9604 en rechtbank Maastricht, 28 juni 2004, LJN AP8808.
88
Zaak C-158/96, Kohll.
85
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Voor iedere behandeling buiten het toenmalige Nederlandse contractenstelsel
volgens de ziekenfondswet was voorafgaande toestemming van het ziekenfonds
vereist. Dat gold
‘op vrijwel dezelfde wijze voor buiten Nederland gevestigde hulpverleners, zodat
geen sprake lijkt te zijn van een andere behandeling van buitenlandse medische
hulpverleners ten opzichte van Nederlandse hulpverleners.’

De toestemming kan echter alleen worden verleend
‘wanneer zulks “voor de geneeskundigde verzorging nodig is”. […] Deze
uitwerking van het toestemmingsvereiste wijst derhalve op voorrang van
gecontracteerde - en dus vrijwel steeds Nederlandse - medische hulpverleners
boven zorgverleners in andere lidstaten. Daar komt nog bij dat de
bestuursrechtelijke bevoegdheden van de Nederlandse overheid zich niet
uitstrekken tot zorgaanbieders in andere landen, hetgeen een belemmering kan
vormen bij het sluiten van contracten met deze zorgaanbieders.’

Tussen de regels lijkt de Raad te suggereren dat hier in ieder geval sprake is van
een belemmering, die mogelijk ook nog eens de facto neerkomt op een indirecte
discriminatie, want het model leidt tot het praktische gevolg dat het moeilijker
wordt om een operatie te laten uitvoeren in een andere lidstaat dan in Nederland.
Een dergelijke impliciete toets lijkt ook gevolgd te worden in het oordeel van
het Gerechtshof Arnhem in hoger beroep na het oordeel van de
voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem in Lotto t. Ladbrokes. Het
Gerechtshof merkt op dat er
‘geen sprake van discriminatie [is], omdat de WoK in art. 1 aanhef en onder a een
ieder verbiedt om zonder vergunning gelegenheid te geven tot het deelnemen aan
kansspelen. Voorts is niet uitgesloten dat buitenlandse bedrijven een vergunning
ingevolge de WoK verkrijgen.’ 89

Vervolgens laat het Gerechtshof dit ondersteunen door te verwijzen naar het feit
dat Ladbrokes zelf in het verleden ook een vergunning voor het aanbieden van
weddenschappen op paardenraces had en het Canadese bedrijf Autotote op het
moment van de uitspraak eveneens een dergelijke vergunning bezat. Het
Gerechtshof lijkt daar met zoveel woorden mee te willen aangeven dat er ook
geen sprake is van indirecte discriminatie: buitenlandse ondernemingen worden
ook vergunningen verleend. Van discriminatie in rechte of in feite is daarom
geen sprake, dus kan een rechtvaardiging worden gevonden in dwingende
redenen van algemeen belang.
89

Gerechtshof Arnhem, 2 september 2003, IER 2003, 77.
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Dit oordeel wordt overgenomen door de rechtbank Arnhem in de
bodemprocedure Lotto t. Ladbrokes in zowel het tussenvonnis als het
eindvonnis. In het tussenvonnis komt de rechtbank tot de conclusie:
‘Tussen partijen is niet in geschil dat artikel 1 a WoK niet discriminatoir is. Ook
buitenlandse (rechts)personen komen in aanmerking voor een vergunning. Zo is de
vergunning voor het organiseren van paardenweddenschappen enige tijd verleend
aan een Nederlandse dochteronderneming van Ladbrokes en is zij thans verleend
aan een Nederlandse dochteronderneming van een Noordamerikaans bedrijf. Aan
het feit dat de vergunning in beide gevallen is verleend aan een Nederlandse
dochteronderneming van de buitenlandse concerns, komt geen doorslaggevende
betekenis toe. Het is ook niet gesteld dat uit de WoK voortvloeit dat de
90
vergunninghouder een Nederlandse (rechts-)persoon dient te zijn.’

Waarna de rechtbank in zijn einduitspraak van 31 augustus 2005 zelfs met de
nodige stelligheid overweegt: 91
‘De rechtbank recapituleert dat zij in r.ov. 4.21 van haar tussenvonnis heeft beslist
dat het Nederlandse kansspelbeleid niet discriminerend is.’

In de beroepszaak van Ladbrokes tegen het eindoordeel van de rechtbank
Arnhem houdt het Gerechtshof Arnhem vast aan de hier neergelegde lijn. 92 Op
dezelfde gronden concludeert het Gerechtshof dat geen sprake is van
discriminatie. Bovendien blijkt volgens het Gerechtshof uit de rechtspraak van
het Hof van Justitie dat het verlenen van een vergunning aan één onderneming
niet discriminatoir kan worden geacht.
Een ander voorbeeld waarin het twijfelachtiger wordt of er geen sprake van
indirecte discriminatie is, biedt de zaak Interwetten Cyprus e.a. t. De Lotto in
hogerberoepuitspraak van het Gerechtshof Arnhem. 93 In deze zaak tussen de
Lotto en verschillende kansspelaanbieders zonder Nederlandse vergunning
stellen Interwetten Cyprus c.s. dat de Wet op de kansspelen discriminatoir is.
Het is, volgens deze partijen, zowel formeel als materieel onmogelijk om een
vergunning onder deze wet te krijgen. Dit verwerpt het Gerechtshof Arnhem in
een kortgedingprocedure op 23 november 2004. De Wet op de Kansspelen is
naar voorlopig oordeel ‘niet discriminatoir’, want ook buitenlandse bedrijven
hebben de mogelijkheid een vergunning ingevolge deze wet te verkrijgen. Het
Gerechtshof overweegt:

90
91
92
93

Rechtbank Arnhem, 2 juni 2004, LJN AP0418.
Rechtbank Arnhem, 31 augustus 2005, LJN AU1924.
Gerechtshof Arnhem, 17 oktober 2006, LJN AZ0222.
Gerechtshof Arnhem, 23 november 2004, NJF 2005/38.
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‘Weliswaar dienen zij in dat geval te beschikken over een vestigingsplaats in
Nederland, docht dit vereiste moet uit het oogpunt van toezicht en controle
94
voorshands toelaatbaar worden geoordeeld […].’

Een vestigingseis in Nederland lijkt mij voor een tijdelijke dienstverlener toch al
heel snel een indirect discriminerende werking op te leveren. Het Gerechtshof
erkent dat overigens ook min of meer in de derde overweging waarin het
discriminatoire karakter van de Wok wordt verworpen: ten aanzien van de
beperkingen is ‘onvoldoende aannemelijk geworden dat, anders dan door de
plaats van vestiging, op enigerlei wijze onderscheid wordt gemaakt tussen
buitenlandse en Nederlandse bedrijven.’ Maar ondertussen is vestiging in
Nederland noodzakelijk. Het Gerechtshof gaat hier mijns inziens toch wel wat te
kort door de bocht. Door het kennelijk solide oordeel van het Gerechtshof wordt
het beroep in cassatie voor de Hoge Raad 95 in deze procedure via artikel 81 RO
verworpen, waaruit volgt dat:
‘Indien de Hoge Raad oordeelt dat een aangevoerde klacht niet tot cassatie kan
leiden en niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling, kan hij zich bij de vermelding van de
gronden van zijn beslissing beperken tot dit oordeel.’

De rechtbank Rotterdam biedt een voorbeeld waarin het belang van het concreet
aantonen van een onderscheid duidelijk wordt. 96 Nederland-FM beroept zich in
deze zaak ten opzichte van de minister voor Verkeer en Waterstaat op het
vrijedienstenverkeer. De minister heeft naar oordeel van Nederland-FM met het
overnemen van het voorstel voor verdeling van zenderfrequenties afkomstig van
elf radio-omroepen in strijd gehandeld met onder meer het vrijedienstenverkeer.
De rechtbank verwerpt dit met als hoofdreden:
‘Inherent aan een verdeling van schaarse goederen is dat er gegadigden zijn die
buiten de boot vallen. Door Nederland FM is niet aangetoond - noch is de rechtbank
gebleken - dat de door de minister toegepaste criteria een met artikel 56 VWEU
strijdig onderscheid zouden maken tussen buitenlandse en binnenlandse
gegadigden.’

Andere voorbeelden lijken te suggereren dat een enkele toets naar directe
discriminatie voldoende rechterlijke toetsing vormt. In dit verband kan worden
gewezen op een procedure rond de monopoliepositie van Holland Casino in het
oordeel van de rechtbank Breda inzake CFR t. ministers van Justitie en
94

Gerechtshof Arnhem, NJF 2005/38. Vgl. Gerechtshof Arnhem in Lotto t.
Ladbrokes, 2 september 2003 waar het Gerechtshof op andere gronden tot een vergelijkbaar
oordeel komt.
95
Hoge Raad, 21 april 2006, LJN AV0641.
96
Rechtbank Rotterdam, 11 november 1999, LJN AA4824.
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Economische Zaken. 97 In geding is de afwijzing van een vergunning voor het
organiseren van een speelcasino in Bergen op Zoom. CFR stelt zich op het
standpunt dat artikel 27h Wok inbreuk maakt op het Europees recht. De
rechtbank merkt in relatie tot de belemmering op:
‘Tussen partijen is niet in geschil - en ook de rechtbank is van oordeel – […] dat het
monopoliestelsel - als neergelegd in artikel 27h, eerste lid, van de Wok - een
beperking als bedoeld in artikel 49 van het EG-Verdrag vormt op het beginsel van
het vrij verrichten van diensten.’

Deze beperking duidt de rechtbank onder verwijzing naar het arrest Läärä 98 als
niet discriminerend op grond van nationaliteit: het stelsel treft nu eenmaal zowel
ondernemers in Nederland als ondernemers gevestigd in een andere lidstaat die
in Nederland een speelcasino willen organiseren. Over het eventuele indirect
discriminerende karakter van deze wet volgt geen oordeel, zodat we volgens de
rechtbank van doen hebben met een zonderonderscheidbelemmering die door
dwingende redenen van algemeen belang gerechtvaardigd kan worden. 99
Het zijn niet alleen lagere rechters die deze aanpak hanteren. De Afdeling laat
eenzelfde benadering zien in de beroepszaak van CFR en bijvoorbeeld de
Schindler-uitspraak. 100 Hoewel de Afdeling zich letterlijk baseert op de arresten
97
Rechtbank Breda, 2 december 2005, LJN AU7389. Zie bijvoorbeeld ook
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 2 maart 2004, LJN AO5141. In deze economische strafzaak
heeft de verdachte onder meer als tussenpersoon Duitse lottospelen aangeboden aan het
Brabantse publiek. De verdachte beroept zich daarbij op het vrijedienstenverkeer. Het
Gerechtshof vangt aan met het wettelijk verbod uit de Wet op de Kansspelen in artikel 1
aanhef onder a en concludeert dat dit verbod zou kunnen worden aangemerkt als een
beperking van het vrij verrichten van diensten. Vervolgens geeft het op zakelijke wijze weer
wanneer een dergelijke beperking is toegestaan, om in lijn met het Gerechtshof Arnhem, de
parlementaire geschiedenis indachtig, te concluderen dat het aanvragen van een vergunning
onder de Wet op de kansspelen openstaat voor een ieder en daarom geen onderscheid wordt
gemaakt tussen Nederlandse en buitenlandse marktdeelnemers. Aan eventuele indirecte
discriminatie wordt niet getoetst.
98
Zaak C-124/97, Läärä.
99
Zie ook bijvoorbeeld rechtbank Breda, 14 januari 2006, LJN AV0996. Het gaat in
deze zaak om storting van kapitaal in geld door in België woonachtige
aandeelhouders/natuurlijke personen in een in Nederland gevestigd lichaam. Daarover is
ingevolge artikel 32 Wet op belastingen van rechtsverkeer een kapitaalsbelasting
verschuldigd. De Belgische aandeelhouders stellen dat dit in strijd is met het verbod op de
belemmering van de vrijheid van vestiging en kapitaalverkeer. De rechtbank geeft aan dat een
beroep op deze vrijheden inderdaad mogelijk is, maar dat ‘artikel 32 van de WBR niet tot een
ongeoorloofd onderscheid naar woonplaats [leidt] en moet de stelling van belanghebbende dat
sprake is van strijdigheid met het verbod op belemmering of discriminatie van de
vestigingsvrijheid en de vrijheid van kapitaalverkeer, worden verworpen.’ Feitelijk beperkt de
rechtbank zijn toetsing tot een op directe discriminatie gebaseerde toets.
100
ABRvS, 14 maart 2007, LJN BA0670 (CFR), ABRvS, 17 juli 2007, LJN BA9831
(Schindler).
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Gambelli en Placanica van het Hof van Justitie, 101 waarin het Hof bevestigt dat
de beperkingen zonder discriminatie dienen te worden toegepast, neemt de
Afdeling bij de toets naar de aard van de beperking enkel het feit in aanmerking
dat het bewuste artikel uit de Wok als zodanig geen eisen stelt omtrent de
nationaliteit of de vestigingsplaats van de vergunninghouder. De Afdeling
oordeelt:
‘De rechtbank heeft dan ook terecht en op goede gronden geoordeeld dat het
wettelijke stelsel als zodanig geen discriminatie naar nationaliteit inhoudt.’

Daarmee gaat de Afdeling in mijn optiek voorbij aan een volledige toets zoals
voorgesteld door het Hof van Justitie. Dat stelt zich immers op het standpunt dat
de beperking ook zonder discriminatie moet worden toegepast en impliceert
daarmee dat ook indirecte discriminatie moet worden uitgesloten.
Een voorbeeld geeft ten slotte ook de Hoge Raad in de beeldende zaak
Rotterdamse parkeerboete. 102 In deze zaak gaat het om de parkeerboete van een
Engelse consultant die in Rotterdam niet in staat was om haar parkeerkaartje te
betalen, omdat er bij de desbetreffende automaat enkel met chipknip kon worden
betaald. Terwijl advocaat-generaal Niessen tot strijdigheid met het Europees
recht concludeert en indirecte discriminatie aanneemt, gaat de Hoge Raad er van
uit dat er een alternatief voor handen was (een kennelijk bestaande
prepaidchipkaart) en daarom van discriminatie geen sprake is. De Hoge Raad
overweegt:
‘In cassatie kan veronderstellenderwijs ervan worden uitgegaan dat de parkeerder
zich bevond in een door het gemeenschapsrecht beheerste situatie. Dat betekent dat
de parkeerder op grond van de artikelen 56 VWEU en 61 VWEU, dan wel artikel 18
VWEU gevrijwaard diende te blijven van discriminatie op grond van
103
nationaliteit.’

De beschikbaarheid van de prepaidchipkaart
‘betekent dat, ook al zou betaling met een rekeninggebonden chipkaart voor
buitenlanders in de regel niet mogelijk zijn, een toereikend alternatief beschikbaar
was, namelijk betaling met een ter plaatse voldoende verkrijgbare nietrekeninggebonden chipkaart.
In zoverre kan niet worden gezegd dat het Voorschrift in strijd is met het
gemeenschapsrecht. Daarvoor is ook onvoldoende dat aan dit alternatief enige
kosten verbonden zijn. Het gaat hier om een bescheiden bedrag (€ 2,50) dat noch
101
102
103

Gev. zaken C-359/04 en C-360/04, Placanica.
Hoge Raad, 8 juli 2005, LJN AR8934.
Hoge Raad, 8 juli 2005, LJN AR8934.
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onevenredig is aan de kosten van het bieden van de voorziening noch een
wezenlijke belemmering opwerpt voor het gebruik ervan.’

De toets aan indirecte discriminatie blijft zeer impliciet of wordt ontweken met
een beroep op de aanwezigheid van een ‘toereikend alternatief’. Door deze
aanpak neemt de Hoge Raad een soort van de minimis aan, die in de
jurisprudentie van het Hof van Justitie naar mijn weten nog nooit als zodanig is
geaccepteerd: de vraag of strijdigheid met de verbodsnorm bestaat, wordt
verbonden aan de voorwaarde of er een reëel en daadwerkelijk alternatief
bestaat.
Effecten van rechterlijke harmonisatie door het Hof van Justitie en de nationale
rechter
De tweede opvallende lijn in de onderzochte rechtspraak die ik, zoals gezegd, in
relatie tot de verbodsnormen tegen de achtergrond van nationale rechterlijke
autonomie wil bespreken, betreft de effecten van ‘rechterlijke harmonisatie’. 104
Bij de uitleg van het primaire vrijverkeerrecht heeft zich op bepaalde
beleidsterreinen langzamerhand zeer specifieke, fijnmazige jurisprudentie
ontwikkeld. De vraag naar het bestaan van een belemmering op de vrijheden
drijft in die gevallen af van de belemmeringentoets of discriminatietoets.
Verschillende inhoudelijke criteria zijn gaan gelden voor de vraag of een (nietgerechtvaardigde) belemmering bestaat. Anders gezegd, de belemmeringstoets
wordt een voorwaardelijke belemmering: pas als aan bepaalde voorwaarden is
voldaan, is er sprake van een beperking in de zin van de verbodsnorm.
In de jurisprudentie is de vraag naar de beperking en de rechtvaardiging ervan
bij zowel het Hof van Justitie als bij de Nederlandse rechter dan niet meer goed
te scheiden. De beste illustraties daarvan zijn te vinden in de rechtspraak over de
relatie tussen de gezondheidszorg en het vrijedienstenverkeer en in de relatie
tussen het vreemdelingenrecht en de vestigingsvrijheid en/of het
vrijedienstenverkeer. Hier wil ik mij concentreren op de voorbeelden uit de
onderzochte rechtspraak over grensoverschrijdende medische dienstverlening.
Op wat voor manier werkt de rechterlijke harmonisatie op dit terrein door in het
verschijnsel van nationale rechterlijke autonomie?
Vergoeding van medische dienstverlening in andere lidstaten heeft in de
beginjaren van de 21ste eeuw tot een bulk aan Nederlandse Europeesrechtelijke
uitspraken geleid. Het gaat in dit soort zaken vrijwel altijd om de vergoeding
van medische diensten die in een andere lidstaat door een particulier zijn
genoten onder een sociaal arrangement van de lidstaat van vestiging. De
104

Vgl. Van de Gronden 2008, p. 45.
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particulier beroept zich op het vrijedienstenverkeer in zijn relatie tot de
zorgverzekeraar, die op basis van een zorgstelsel al dan niet tot vergoeding van
medische diensten overgaat. In een reeks van uitspraken van het Hof van Justitie
rond de eeuwwisseling – een flink aantal van Nederlandse oorsprong – zijn
verschillende casusposities afgedaan. Het Hof van Justitie heeft zich in eerste
instantie bijzonder voorzichtig betoond. Dat is heel begrijpelijk, omdat het
gevaarlijk kan zijn om een nationaal zorgstelsel uit evenwicht te brengen door
zorg onbeperkt in het buitenland voor vergoeding in aanmerking te laten komen.
Toch zorgen arresten als Smits en Peerbooms en Müller/Fauré voor concrete
effecten in de nationale rechtspleging. 105 In Smits en Peerbooms lag het
Nederlandse ‘zorg in natura’-stelsel ter beoordeling bij het Hof van Justitie, naar
aanleiding van prejudiciële vragen van de rechtbank Roermond. Dit stelsel hield
kort gezegd in dat ziekenfondsen normaal gesproken alleen de zorg vergoeden
van instellingen waarmee een contract bestond; voor andere zorg was
toestemming van het ziekenfonds vereist. In zowel de zaak Smits als in de zaak
Peerbooms ging het om de vergoeding van intramurale zorg genoten in het
buitenland, zorg die met een ziekenhuisopname gepaard ging. Het Hof van
Justitie interpreteerde in het arrest Smits en Peerbooms twee Nederlandse
criteria verbonden aan de toestemming voor zorg buiten het
overeenkomstenstelsel (gebruikelijkheid en noodzakelijkheid). Als aan de uitleg
van het Hof werd voldaan, leidde het toestemmingsvereiste voor de zorg buiten
de gecontracteerde instellingen niet tot een beperking voor het
vrijedienstenverkeer van de medische dienstontvanger. Daarvoor stelde het Hof
van Justitie de volgende invulling van voorwaarden:
1) In het licht van de gebruikelijkheidstoets moet de behandeling volgens
internationale medische maatstaven geschieden, waarbij alle beschikbare relevante
gegevens in aanmerking moeten worden genomen; 106
2) er moet tijdig geen identieke of voor de patiënt even doeltreffende behandeling
107
kunnen worden verkregen.

De genuanceerde benadering van het Hof van Justitie leidde er praktisch toe, dat
in de zorgzaken voor de Nederlandse rechter nauwelijks meer stilgestaan wordt
bij de vraag naar het karakter van de eventuele belemmering: in veel gevallen
blijft het onduidelijk wat de beperking concreet inhoudt en of er sprake is van
een discriminatie, dan wel een belemmering zonder onderscheid. De invulling
van de voorwaarden is belangrijker dan de vraag naar het karakter van de
belemmering.
105
106
107

Zaak C-157/99, Smits en Peerbooms, zaak C-385/99, Müller/Fauré.
Zaak C-157/99, Smits en Peerbooms, r.o. 97-98.
Zaak C-157/99, Smits en Peerbooms, r.o. 103-104.
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Dat blijkt bijvoorbeeld uit de definitieve uitspraak van de rechtbank Roermond,
na de prejudiciële beslissing van het Hof. 108 In het licht van dit arrest heeft de
zorgverzekeraar, volgens de rechtbank, in het concrete geval onvoldoende
onderzocht en bovendien nauwelijks onderbouwd of de behandeling door de
internationale medische wetenschap voldoende is beproefd, omdat alleen is
gekeken binnen de kring van beroepsgenoten in Nederland. 109 Dat leidt echter
niet tot de vernietiging van het bestreden besluit. Doordat de behandeling naar
het oordeel van de rechtbank namelijk niet noodzakelijk was voor de
geneeskundige verzorging van de eiseres (er was een tijdige en even
doeltreffende behandeling in Nederland mogelijk), moet het beroep tegen de
niet-verleende toestemming door de zorgverzekeraar worden verworpen. Dat
maakt dat de toestemmingseis gerechtvaardigd is in het concrete geval. Van een
beperking van de vrijheid van diensten is, in lijn met de jurisprudentie van het
Hof van Justitie, geen sprake meer.
Er zijn tientallen voorbeelden beschikbaar waarin de nationale rechter de toets
van internationale gebruikelijkheid en beschikbaarheid op concrete gevallen
heeft toegepast. De ene keer past de weigering van vergoeding wel binnen de
voorwaarden uit Smits Peerbooms, de andere keer niet. De rechter krijgt de
specialistische taak om te beoordelen of een zorgbehandeling gebruikelijk is of
niet, en of een alternatief voorhanden was. Ook hier stuiten we op de rol van het
bewijs in de nationale procedure en de verdeling van de bewijslast en ontstaan,
op basis van dezelfde uitleg van het Hof van Justitie, verschillende oordelen bij
verschillende rechtbanken.
Zo kan het gebeuren dat in het geval van een intramurale endoscopische
herniaoperatie, uitgevoerd in een andere lidstaat, bij de rechtbank ’sGravenhage 110 geen beroep kan worden gedaan op het vrijedienstenverkeer,
omdat de zorgverzekeraar
‘bij de toepassing van het gebruikelijkheidsvereiste heeft getoetst aan de stand
van de internationale medische wetenschap en terecht heeft geconcludeerd dat
geen sprake is van een verstrekking. De effectiviteit van de endoscopische
herniaoperatie, zowel op basis van de internationale literatuur als naar de mening
van de beroepsgroep, is voorshands onvoldoende aangetoond. Eiseres heeft daar
onvoldoende tegen ingebracht.’

108

Rechtbank Roermond, 13 november 2001, LJN AD7032.
Dat was wel het geval in het eindoordeel van de rechtbank Roermond in de zaak
Peerbooms, maar daar bleek de operatie niet gebruikelijk te zijn. Zie rechtbank Roermond, 6
december 2001, RZA 2002/15.
110
Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 april 2002, LJN AE1787.
109
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De rechtbank Middelburg ziet een maand later een dergelijke behandeling echter
als gebruikelijk: ten tijde van het bestreden besluit waren er ‘voldoende
aanknopingspunten […] om de endoscopische nucleotomie als gebruikelijke
behandeling en dus als verstrekking in de zin van de Ziekenfondswet te
beschouwen’, 111 waarbij overigens zij aangetekend dat drie jaar later de Centrale
Raad van Beroep in hoger beroep dit oordeel van de rechtbank Middelburg
verwerpt. 112
Onderwijl waren de prejudiciële vragen van de Centrale Raad van Beroep, 113 die
leidden tot het arrest Müller/Fauré, nog niet beantwoord. 114 Zeer summier
gezegd, verklaarde het Hof in Müller-Faure dat extramurale zorg zich wel
verzet tegen het toestemmingsvereiste in een naturastelsel. Uit het arrest volgt
eveneens dat de hoogte van de vergoeding bepaald mag worden door de lidstaat
die voor de vergoeding van de zorg wordt aangesproken, zolang deze
vergoeding op objectieve, niet-discriminerende en vooraf kenbare criteria wordt
vastgesteld. 115
De verfijning van het recht door deze uitspraak versterkte opnieuw het effect dat
in nationale zorgzaken waarin het vrijedienstenverkeer een rol speelt, de
concrete duiding van de beperking niet langer in termen van discriminatie of
belemmering zonder onderscheid plaatsvond. Het scharnierpunt bij deze zaken
kwam te liggen bij de vraag of van intra- dan wel extramurale zorg sprake is, en
of deze zorg voldeed aan de vereisten van gebruikelijkheid, noodzakelijkheid en
het criterium van beschikbaarheid.
In de uitgebreide Nederlandse rechtspraak over het vrijedienstenverkeer die op
dit arrest volgde, gaat het niet meer zozeer over de vraag of er van een te
rechtvaardigen beperking sprake is, maar veeleer om interpretatievragen van
begrippen als intramuraal, extramuraal, gebruikelijkheid en de beschikbaarheid
van het alternatief. Vele varianten in casusposities hebben zich voorgedaan. Om
een kleine greep daaruit te doen: rechters oordeelden van vraagstukken rond
behandelingen die in Nederland intramuraal plaatsvinden en in Duitsland

111

Rechtbank Middelburg, 16 mei 2002, LJN AE3898. Dezelfde aanpak is gevolgd in
de uitspraak van de rechtbank Middelburg op 11 maart 2003, LJN AF6290.
112
Centrale Raad van Beroep, 11 oktober 2005, LJN AU4838. De endoscopische
nucleotomie werd inmiddels als verstrekking beschouwd, maar ten tijde van het bestreden
besluit was dat nog niet het geval, zodat de rechtsgevolgen van het in eerste aanleg
vernietigde besluit in stand blijven.
113
Centrale Raad van Beroep, 6 oktober 1999, LJN ZB8801.
114
Zaak C-385/99, Müller/Fauré.
115
Zaak C-385/99, Müller/Fauré, r.o. 107.
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extramuraal 116 of omgekeerd, maar dan met opdeling van de zorg in een
extramuraal deel en een intramuraal deel. 117 Rechters oordeelden over korte
behandelingen van enkele uren in een ziekenhuis (kennelijk extramuraal) in
combinatie met gebruikelijkheid, 118 over de beoordelingstijd van een
zorgverzekeraar 119 of lieten de beantwoording van de vraag of sprake is van
extramurale, dan wel intramurale zorg, impliciet 120 of expliciet in het midden. 121
Op 18 juni 2004 spreekt de Centrale Raad van Beroep zich uit in drie
beroepszaken rondom de vergoeding van medische diensten die in een andere
lidstaat zijn geleverd. 122 Deze uitspraken hebben bijvoorbeeld een
precedentwerking gehad voor latere nationale Europeesrechtelijke uitspraken. 123
De Raad geeft in deze zaken een nadere inkleuring van enkele voorwaarden uit
het arrest Müller/Fauré. Onder meer wordt beoordeeld wanneer er sprake is van
noodzakelijke wachttijden voor de planning van de gezondheidszorg en wanneer
eigenlijk gesproken kan worden van intramurale zorg. Kennelijk bestaat er op
dit terrein waarop via het Hof van Justitie een vorm van rechterlijke
harmonisatie ontstaat, waar de ‘logische toetsingssystematiek’ van de vrijheden
wordt losgelaten, toch nog behoefte om tot verdere toepassingsverfijning te
komen. Hier is het echter niet het Hof van Justitie dat het recht verfijnt, maar de
116
117
118

Zie bijvoorbeeld rechtbank ’s-Hertogenbosch, 1 augustus 2003, LJN AI1494.
Zie bijvoorbeeld rechtbank Maastricht, 26 september 2003, LJN AL3183.
Zie bijvoorbeeld rechtbank Amsterdam, 7 oktober 2003, USZ 2003/371; RSV

2004/50.
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Zie bijvoorbeeld rechtbank Maastricht, 28 juni 2004.
Zie bijvoorbeeld rechtbank ’s-Hertogenbosch, 24 oktober 2003, LJN AN9960. De
rechtbank verwijst overigens wel naar zaak C-157/99, Smits en Peerbooms en zaak C-158/96,
Kohll. De zaak wordt hier afgedaan binnen de sfeer van het evenredigheidsbeginsel.
121
Zie bijvoorbeeld rechtbank ’s-Gravenhage, 5 april 2004, LJN AO7568 (geen
verstrekking), of rechtbank ’s-Gravenhage, 12 februari 2004, LJN AO3791 (experimentele
behandeling) en Centrale Raad van Beroep, 13 juli 2005, LJN AT9545 (ICSI en MESA; geen
verstrekking).
122
In de zaak Linkerheupoperatie (18 juni 2004, LJN AP4731), die betrekking heeft op
intramurale zorg, zijn de wachttijden overschreden. In de zaak Zes kronen (18 juni 2004, LJN
AP4742) is de Raad van oordeel dat er sprake is van extramurale behandelingen, zodat het
toestemmingsvereiste in ieder geval niet aan de eiser mag worden tegengeworpen. In beide
zaken geldt dat de kosten in lijn met de interpretatie van Müller/Fauré, voorzover deze binnen
het verstrekkingenpakket vallen, moeten worden vergoed. En wordt in de zaak Arthroscopie
(18 juni 2004, LJN AP4794) door de Raad een praktische definitie gegeven van intramurale
zorg.
123
De aanpak uit deze zaken wordt door de Centrale Raad van Beroep zelf gevolgd
(soms meer impliciet dan expliciet) in bijvoorbeeld de zaak Vleesboom, 20 juli 2004, LJN
AQ6277, de zaak Spondylodese, 20 oktober 2004, LJN AR4949, de zaak Crisisopnames, 24
november 2004, LJN AR6847, de zaak ICSI en MESA, 13 juli 2005, LJN AT9545 en op 29
juni 2006, LJN AT9602. De aanpak zien we eveneens terug in bijvoorbeeld rechtbank
Arnhem, 4 augustus 2004, LJN AR3576 en rechtbank Roermond, 25 februari 2005, LJN
AS9108.
120
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nationale rechter. Dit draagt elementen van nationale rechterlijke autonomie in
zich. De rechter verwijst hier niet, maar geeft zelf verdere uitleg over de
werking van de Europeesrechtelijke normen in deze specifieke situaties. Deze
praktijk is dusdanig interessant, dat ik deze zelfstandig nader onder de loep
neem in hoofdstuk 5: nationale Europeesrechtelijke precedenten.
Het vrijverkeerrecht betreffende medische dienstverlening heeft zich nadien nog
sterk verder verfijnd. 124 Het aantal procedures op dit vlak is in Nederland aan
het eind van het eerste decennium van de 21ste eeuw sterk verminderd; kennelijk
vormt het herziene zorgstelsel minder reden voor een gang naar de rechter
waarin het vrijedienstenverkeer wordt ingeroepen. Inmiddels is een
richtlijnvoorstel patiëntenmobiliteit in behandeling bij de Europese wetgever. 125
Zoals gezegd, is de hierboven geschetste ontwikkeling in de nationale
Europeesrechtelijke jurisprudentie ook aan te treffen in de uitspraken rond de
vestiging
van
onderdanen
van
of
dienstenverrichters
uit
de
(oud-)kandidaatlidstaten 126 en de derde landen waarmee de door de lidstaten van
de Europese Unie een associatieovereenkomst 127 of andere vorm van
samenwerking 128 is overeengekomen. Er heeft zich op deze terreinen een
fijnmazig systeem ontwikkeld waarin wordt nagegaan of een persoon in het
concrete geval zich op een Europeesrechtelijke aanspraak kan beroepen en
welke voorwaarden daaraan gesteld kunnen worden. De overvloedige
124

Via arresten als zaak C-372/04, Watts en zaak C-444/05, Stamatelaki. Zie hierover
de oratie van Van de Gronden 2008, p. 43-52.
125
Voorstel van de Commissie voor een Richtlijn betreffende de toepassing van de
rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg, COM (2008) 414, def.
126
Zie onder meer president rechtbank Alkmaar, 9 december 1994, AB 1995/430
(Texpol vof) m. nt. C. Denys, Hoge Raad, 22 februari 2000, NJ 2000/297 (Poolse arbeiders);
rechtbank ’s-Gravenhage, zp Amsterdam, 7 november 2001 (mvv voor Pool), rechtbank ’sGravenhage, zp Utrecht, 28 maart 2002, LJN AE2680 (Bulgaarse prostituee),
voorzieningenrechter rechtbank Groningen, 3 april 2000, LJN AE1524 (Grodam), rechtbank
’s-Gravenhage, zp Utrecht, 10 juni 2002, LJN AE5345 (Bulgaarse musicus), rechtbank ’sGravenhage, zp Assen, 16 september 2002, LJN AF1211 (Oost-Europese prostituees),
rechtbank ’s-Gravenhage, zp Arnhem (Bulgaarse prostituee), rechtbank Zwolle, 7 januari
2003, LJN AF2783 (Deventer dames), ABRvS, 10 januari 2003, LJN AF6635 (Roemeense
zelfstandige), rechtbank ’s-Gravenhage, zp Haarlem, 21 februari 2003, LJN AF8780 (Poolse
bloembollen vof), rechtbank ’s-Gravenhage, zp Amsterdam, 22 augustus 2003 LJN AL8316
(Poolse prostituee), rechtbank Haarlem, 23 december 2005.
127
Zie bijvoorbeeld rechtbank ’s-Gravenhage, zp Haarlem, 28 februari 2002, LJN
AE1442 (Turkse zelfstandige), rechtbank ’s-Gravenhage, zp Haarlem, 19 februari 2003, LJN
AI0700 (Turkse zelfstandige II), rechtbank ’s-Gravenhage, zp Rotterdam, 25 april 2004,
(Turkse zelfstandige III), rechtbank ’s-Gravenhage, zp Haarlem, 4 juli 2003, LJN AK3474
(Turkse zelfstandige IV).
128
Zie bijvoorbeeld rechtbank ’s-Gravenhage, zp Zwolle, 14 december 2001, LJN
AD9299 (Russische prostituee).
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Nederlandse rechtspraak over boetes opgelegd in het kader van de Wet arbeid
vreemdelingen is bijvoorbeeld een bron geweest voor een verdere verfijning van
de afbakening tussen het vrijewerknemersverkeer, de vestigingsvrijheid en het
vrijedienstenverkeer, die zich, weliswaar op basis van enkele kernarresten van
het Hof van Justitie, vooral autonoom in de Nederlandse rechtspleging heeft
voorgedaan.
Tussenconclusie
De vraag naar de aard van de beperking wordt in de Nederlandse jurisprudentie
lang niet altijd voorafgaand aan de rechtvaardigingstoetsing behandeld. Daar is
overigens ook geen directe noodzaak toe, hoewel het vanuit doctrinair oogpunt
vanzelfsprekender lijkt om eerst na te gaan of er strijdigheid bestaat met het
verbod van beperkingen op de vestigingsvrijheid of het vrijedienstenverkeer: als
iets niet verboden is, hoeft de maatregel, alles in aanmerking genomen, ook niet
te worden gerechtvaardigd.
We zien hier een praktisch effect dat heel goed te maken zou kunnen hebben
met de brede uitleg die het Hof heeft gegeven aan de verbodsnorm. Het is
moeilijk om te ontdekken wat voor soort maatregelen buiten de reikwijdte van
de vrijheden blijven. Wanneer er maar enigszins een band is met een
economische activiteit, kan dat er toe leiden dat de maatregel binnen de
reikwijdte van de verbodsnorm valt. Tegelijkertijd valt juist in de onderzochte
Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak het belang van bewijs en concreet
procederen op. Tegen die achtergrond krijg ik de indruk dat de Nederlandse
rechter sneller dan het Hof van Justitie geneigd lijkt te zijn om belemmeringen
niet aan te nemen.
Wat de duiding van het karakter van een belemmering betreft, kiest de
Nederlandse rechter in veel gevallen misschien wel voor de makkelijke weg.
Vastgesteld wordt enkel dat er ‘een beperking’ is, zonder dat concreet, en
expliciet althans, wordt getoetst of er sprake is van (indirecte) discriminatie op
grond van nationaliteit of herkomst. Soms ligt dit aan partijen: de beperking is
niet in geding, en het karakter van de beperking dus kennelijk ook niet. De vraag
is of de nationale rechter dan zelfstandig nog verdergaand onderzoek zou
moeten doen. Een minimaal onderzoek naar de aanwezigheid van directe of
indirecte discriminatie acht ik wenselijk. Mede gezien de eventuele gevolgen
hieraan verbonden voor de rechtvaardiging van de maatregel. Het is opvallend
dat indirecte discriminatie zelden expliciet wordt getoetst. Daar lijkt het Hof van
Justitie eerder toe geneigd te zijn, al laat het Hof dit in de prejudiciële praktijk
nu juist vaak als feitelijke beoordeling en eindbeslissing aan de nationale
rechter. Als dat in de nationale praktijk vervolgens nauwelijks wordt
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aangenomen, dan is het de vraag of er wel sprake is van een stelsel van
effectieve rechtsbescherming. Hier treedt opnieuw het grote praktische belang
van procesrecht en bewijsmaatstaf naar voren.
Tweede lijn die aan de orde kwam in deze paragraaf, betrof de effecten van
rechterlijke harmonisatie in relatie tot de autonomie van de nationale rechter in
het Europees recht. De verdere uitbouw en verfijning van de jurisprudentie van
het Hof van Justitie heeft er aan bijgedragen dat op bepaalde rechtsgebieden
langzamerhand zeer specifieke Europese jurisprudentie is ontwikkeld. De
toepassing van de vrijheden drijft in dit soort gevallen af van de doctrinaire
toetsingssystematiek. Het gaat niet langer om de concrete vraag of er sprake is
van een beperking die eventueel uit oogpunt van publiek belang te
rechtvaardigen is, maar de crux komt te liggen bij de concrete kwalificaties als
gebruikelijk, beschikbaar, intramuraal, dan wel extramuraal, etc. Pas als aan
bepaalde condities is voldaan, is er sprake van een belemmering van de
vrijheden. In de paragraaf valt terug te zien dat de rechter maar net weet moet
hebben van de criteria die in de recentste jurisprudentie een rol spelen en het
recht lijkt daardoor moeilijker hanteerbaar te worden, de relatie met een
wettelijk houvast vervaagt steeds verder. Dit roept de vraag op hoe het mogelijk
is om de rechterlijke rechtsvorming terug te draaien. Om het spoor terug te
volgen naar de ‘logische’ toetsingssystematiek, is een stuk moeilijker dan er
vanaf te raken. Verfijnde criteria garanderen, zoals duidelijk werd, niet
automatisch dat rechters in vergelijkbare procedures tot vergelijkbare
uitkomsten komen. Het afdrijven van de ‘logische’ toetsingssystematiek raakt
aan het domein van zowel het Hof van Justitie als de nationale rechter maar ligt
het niet veel meer op de weg van de (Europese) wetgever om op te treden?
Procesdruk, zoals bij de grensoverschrijdende medische dienstverlening, vormt
in dit geval een impliciet signaal van de rechter naar de wetgever en dat zou best
explicieter mogen terugkomen in de Europeesrechtelijke rechtspraak van zowel
de nationale rechter als het Hof van Justitie.
3.4 Rechterlijke weging van rechtvaardiging en evenredigheid
De ‘logische’ toetsingssystematiek volgende, belanden we nu aan bij de angel in
de rechterlijke toetsing aan het vrijverkeerrecht: de rechtvaardiging van een
belemmering uit oogpunt van publiek belang en de toetsing aan het
evenredigheidsbeginsel. Ook dit is een terrein waarin de autonomie van de
nationale rechter in theorie en praktijk nadrukkelijk aan orde is. Wat valt in dat
kader op in de onderzochte rechtspraak? Drie opvallende aspecten wil ik aan de
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orde stellen. 129 In de eerste plaats bezien we de geneigdheid van de Nederlandse
rechter om vast te houden aan het publieke belang. Dit roept diverse vragen op
rond het karakter van de feitelijke autonomie van de nationale rechter.
Vervolgens wordt ingegaan op diversiteit in toetsing aan het
evenredigheidsbeginsel. Ten slotte staan we stil bij de rechterlijke aanpak
wanneer tot de conclusie wordt gekomen dat van strijdigheid met één van de
onderzochte vrijheden sprake is: hoe opereert de rechter in de praktijk van het
‘buiten toepassing’ laten?
Uitgangspunten van rechtvaardiging en evenredigheid
Het VWEU kent voor de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer vier
gronden uit oogpunt waarvan een maatregel kan worden gerechtvaardigd:
openbaar gezag, openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid. Deze
zijn neergelegd in artikel 51 en 52 VWEU en nader uitgelegd in de
jurisprudentie van het Hof van Justitie. Daarnaast zijn in de jurisprudentie, in de
woorden van het Hof van Justitie, ‘dwingende redenen van algemeen belang’
erkend. Dat zijn aanvullende gronden die een publiek belang borgen en een
geaccepteerde rechtvaardiging voor de maatregel vormen. Deze gronden worden
ook wel de rule of reason genoemd. Klassiek uitgangspunt is dat een maatregel
met onderscheid alleen kan worden gerechtvaardigd door een expliciete
rechtvaardigingsgrond uit het Verdrag. Anders gezegd, voor de acceptatie van
rule of reason is het noodzakelijk dat de maatregel zonder onderscheid wordt
toegepast. 130 In de literatuur is er op gewezen dat dit onderscheid in de
jurisprudentie niet meer zo strikt wordt gehanteerd: in een aantal gevallen zijn
ook maatregelen met onderscheid gerechtvaardigd door middel van een beroep
op een ‘dwingende reden van algemeen belang’. 131
Beide typen rechtvaardigingen moeten voldoen aan de eisen van het
evenredigheidsbeginsel. Over het algemeen wordt aangenomen dat de toetsing
129

Delen van deze paragraaf borduren voort op mijn bijdrage aan de conferentie
‘Proportionality: Rethinking A Classic of European Law’, gehouden te Amsterdam op 4 april
2008, gepubliceerd als ‘Proportionality in Decentralized Action; the Dutch Court Experience
in Free Movement of Services and Freedom of Establishment Cases’ in: Legal Issues of
Economic Integration 35 2008, p. 217-230.
130
Vgl. zaak C-55/94, Gebhard, r.o. 37: ‘Het is evenwel vaste rechtspraak van het Hof,
dat nationale maatregelen die de uitoefening van de in het Verdrag gewaarborgde
fundamentele vrijheden kunnen belemmeren of minder aantrekkelijk kunnen maken, aan vier
voorwaarden moeten voldoen: zij moeten zonder discriminatie worden toegepast, zij moeten
hun rechtvaardiging vinden in dwingende redenen van algemeen belang, zij moeten geschikt
zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen, en zij mogen niet verder
gaan dan nodig is voor het bereiken van dat doel’ (cursivering HVH).
131
Vgl. bijvoorbeeld Timmermans 2006, p. 472, Eijsbouts e.a. 2010, p. 101-102,
Oliver en Roth 2000.
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aan het evenredigheidsbeginsel, of proportionaliteitsbeginsel, in het kader van
het vrijverkeerrecht bestaat uit drie elementen. Verwezen zij naar de literatuur
op dit punt. 132 Kort gezegd, gaat het in de eerste plaats om de geschiktheid van
de maatregel om het gestelde doel te bereiken. Dit is een vrij abstracte test: kan
met de overheidsmaatregel het gestelde publieke belang worden beschermd?
Ten tweede moet de maatregel niet verder gaan dan wat nodig is voor het
bereiken van dat doel (de noodzakelijkheidstest). Hier gaat het om de vraag of er
niet een minder ingrijpend alternatief voor handen is, of er geen andere manier is
om recht te doen aan zowel de vrijheid van verkeer en vestiging, alsmede aan
het beschermen van het publieke doel. Dit is een concretere test en hier speelt,
door de rol van het alternatief, bewijs, een wezenlijke rol.
Ten derde vormt de evenredigheid sensu stricto een element van de
evenredigheidstoetsing. Hier komt de werkelijke belangenafweging aan de orde:
welke hoogte van het nagestreefde beschermingsniveau moet in het concrete
geval worden aanvaard. Er zijn maar weinig uitspraken van het Hof van Justitie
waarin dit derde element expliciet een rol speelt. 133 Met dit element is het Hof
van Justitie gewoonlijk zeer voorzichtig en terughoudend. Het raakt de
rechtspolitieke keuze van de nationale wetgever op terreinen waar het antwoord
veel minder evident is dan bij de geschiktheids- en noodzakelijkheidstest.
Daarbij, wanneer de lidstaat nog de bevoegdheid is gelaten om het
beschermingsniveau van het publieke belang te waarborgen, zal het Hof van
Justitie per definitie zeer terughoudend zijn in de toetsing aan dit element of
zoals het Hof van Justitie in het arrest Läärä overweegt:
‘De enkele omstandigheid dat de ene lidstaat voor een ander stelsel heeft gekozen
dan een andere lidstaat, kan niet van invloed zijn op het oordeel over de noodzaak
en de evenredigheid van de ter zake getroffen regelingen. Deze dienen enkel te
worden getoetst aan de door de nationale autoriteiten nagestreefde doelstellingenen
aan het niveau van bescherming dat zij willen waarborgen.’ (r.o. 36)

Daaruit volgt dus dat verschillen in het beschermingsniveau van het publieke
belang tussen de lidstaten moeten worden geaccepteerd. En daarmee dat de
rechtsbescherming niet per definitie uniform is op terreinen waarop een lidstaat
132

Zie bijvoorbeeld Jans e.a. 2007, p. 142-163, Eijsbouts e.a. 2010, p. 108-111, T.
Tridimas, The general principles of EU law, Oxford: Oxford University Press 2006,
hoofdstukken 3,4 en 5, J.H. Jans, ‘Evenredigheid Revisited’ in: SEW 2000, p. 270-281, E.
Ellis (ed.), The principle of proportionality in the laws of Europe, Oxford: Hart Publishing
1999, A.J.C. de Moor-Van Vugt, Maten en gewichten: het evenredigheidsbeginsel in
Europees perspectief, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, G. de Búrca, ‘The Principle of
Proportionality and its Application in EC Law’, in: Yearbook of European Law 13, Oxford:
Oxford University Press 1994, J.H. Jans, ‘Evenredigheid: ja, maar waartussen?’ in: SEW 10
1992, p. 751-770.
133
Jans e.a. 2007, p. 159.
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reguleringsbevoegdheid toekomt. Dit gegeven verklaart ook dat Prechal terecht
opmerkt:
‘Divergent interpretation and application of a Community rule may appear to be
inherent to the Community legal system. This may happen, for instance, at the stage
of the appreciation of the requirement of necessity and proportionality in a free
134
movement case.’

Houden we dit gegeven in het licht van het feit dat verschillende auteurs in de
literatuur de variëteit in toetsingsintensiteit door het Hof van Justitie op het punt
van het evenredigheidsbeginsel in vrijverkeerzaken (soms is het Hof
opmerkelijk terughoudend, andere keren hanteert het Hof een intense
toetsing), 135 dan dringt de vraag op wat in dit verband van de nationale rechter
verwacht moet worden.
Jans e.a. 2007 nemen aan dat het in de regel op de weg van de nationale rechter
ligt om de geschiktheid en de noodzakelijkheid van de maatregel te beoordelen,
al dan niet in combinatie met prejudiciële voorlichting door het Hof van
Justitie. 136 De nationale rechter is het beste uitgerust om de feiten en
consequenties en betekenis van de nationale maatregel in de nationale context te
beoordelen. Voor de beoordeling van de evenredigheid sensu stricto van een
maatregel stellen Jans e.a. 2007 een andere benadering voor: naast de grote
terughoudendheid die de rechter hier past, ligt het voor de hand om een
dergelijke beoordeling over te laten aan het Hof van Justitie:
‘After all, such a balancing of interests implies that it is necessary to decide what
level of protection should apply within the Community. That is a decision that
137
should preferably not be left to a random national court.’

Het is de vraag of dat een werkbare benadering is. Het Hof van Justitie is
immers, tot op heden, zeer terughoudend in de beoordeling van de
evenredigheid sensu stricto van een nationale overheidsmaatregel. Of verwijzing
naar het Hof van Justitie in die gevallen de oplossing is, is tegen die achtergrond
maar zeer de vraag. Feit blijft wel dat de nationale rechter een zekere
134

Prechal 2006, p. 438.
Zie bijvoorbeeld Tridimas 2006, hoofdstuk 5, Jans 2000, F.G. Jacobs, ‘Recent
Developments in the Principle of Proportionality in EC Law’, W. van Gerven, ‘The Effect of
Proportionality on the Actions of Member States of the European Community: National
Viewpoints from Continental Law’ en T. Tridimas, ‘Proportionality in Community Law:
Searching for the Appropriate Standard of Scrutiny’ in: Ellis 1999, p. 1-21, p. 37-63, p. 65-84,
De Búrca 1994 en Jans 1992.
136
Jans e.a. 2007, p. 162-163.
137
Jans e.a. 2007, p. 163.
135
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evenredigheidstoetsing moet uitvoeren in de gevallen waarin de rechter
geconfronteerd is met een vrijverkeerbelemmerende maatregel.
Uiteindelijk ligt in de toetsing aan deze elementen besloten of een nationale
maatregel buiten toepassing moet worden gelaten wegens strijd met de
fundamentele vrijheden. Dit is bij uitstek een terrein waarop de nationale rechter
feitelijk autonoom opereert. Anders gezegd, hier ontstaat een frontale
confrontatie met het verschijnsel van autonomie van de nationale rechter in het
Europees recht. In de prejudiciële procespraktijk van het Hof van Justitie laat het
Hof in het bijzonder op het terrein van het evenredigheidsbeginsel de
eindbeslissing veelal aan de nationale rechter. Daarmee is feitelijk van een
monopolie op de rechtsvorming van het Europees recht door het Hof van Justitie
geen sprake meer. De uiteindelijke interpretatie van het recht geschiedt door de
nationale rechter.
Elementen van nationale rechterlijke autonomie in de sfeer van beslissing en
beoordeling zijn hier evident aan de orde en ook de elementen in de sfeer van de
informatie en transparantie spelen een belangrijke rol. De nationale rechter heeft
als eind- en hoofdverantwoordelijke voor de beslechting van het geschil op dit
terrein tenslotte een ingrijpende bevoegdheid met een grote
verantwoordelijkheid: de rechter kan tot het oordeel komen dat een nationale
overheidsmaatregel (of dat nu een besluit, een overheidspraktijk of bijvoorbeeld
een wet in materiële of formele zin is) in strijd komt met de vrijheden, zodat als
gevolg daarvan de maatregel ‘buiten toepassing’ moet worden gelaten. Daarmee
is elke Nederlandse rechter in potentie inderdaad een constitutionele rechter
geworden. 138
Aan de hand van de feiten en omstandigheden en het aangedragen bewijs moet
worden beoordeeld of een belemmering van het vrijedienstenverkeer en/of de
vestigingsvrijheid gerechtvaardigd is uit oogpunt van publiek belang. Inherent
aan het karakter daarvan, en dan in het bijzonder het evenredigheidsbeginsel,
blijft dit tot op zekere hoogte een sterk casusgebonden terrein. Tegelijkertijd is
het tot op heden een moeilijk terrein; wat van de nationale rechter wordt
gevraagd, is niet altijd even gemakkelijk af te leiden uit de jurisprudentie van het
Hof van Justitie met betrekking tot het evenredigheidsbeginsel.
Het is in dit verband typerend dat bijvoorbeeld zowel de Afdeling als de Hoge Raad
in 2008 rond de toelaatbaarheid van aanbieders van kansspelen zonder Nederlandse
138

Dit verklaart ook het moeilijke karakter van de evenredigheidstoetsing: deze raakt
aan de verdeling van bevoegdheden, niet alleen tussen Hof van Justitie en nationale rechter,
maar ook tussen rechter en nationale wetgever en bestuur: welke balans moet worden
nagestreefd?
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vergunning op de Nederlandse markt specifiek voorlichting van het Hof van Justitie
vragen over de manier waarop het evenredigheidsbeginsel doorwerkt in de toetsing
139
aan de relevante vrijheden.

Publiek belang wordt altijd serieus genomen
In de onderzochte rechtspraak bestaat een zekere geneigdheid van de
Nederlandse rechter om vast te houden aan de nationaalrechtelijke context. Het
publieke belang van een overheidsmaatregel wordt in veel gevallen welhaast
vanzelfsprekend aanwezig geacht en als een valide rechtvaardiging van een
eventuele belemmering op de vrijheden gezien. Dat is terug te zien in de
onderzochte rechtspraak op verschillende manieren.
In de eerste plaats zijn er gevallen waarin de rechter zich geheel verenigt met de
verdediger van de overheidsmaatregel, zonder dat zichtbaar enige toetsing
plaatsvindt. Een sprekend voorbeeld biedt in dit verband een uitspraak van de
rechtbank Rotterdam over de weigering van De Nederlandsche Bank N.V. om
aan Nike European Operations Netherlands BV (hierna: NEON) een ontheffing
te verlenen van de verplichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de
Pensioen en spaarfondsenwet. Dit artikel houdt een verplichting in ten aanzien
van de pensioentoezegging van NEON aan haar werknemer. Volgens NEON is
het niet verlenen van ontheffing een belemmering van het vrije verkeer van
werknemers, van diensten en van kapitaal. Naar het oordeel van NEON bestaat
er geen dwingende reden van algemeen belang die een beperking van het vrije
verkeer rechtvaardigt, zodat in dit verband sprake is van strijd met het EG-recht.
De rechtbank verwerpt die stelling door zich compleet te verenigen met het
oordeel van De Nederlandsche Bank:
‘Voorts heeft verweerster op goede gronden gesteld dat het bestreden besluit geen
strijdigheid met Europese gemeenschapsrecht oplevert, waaronder Verordening
1408/71. De rechtbank verenigt zich geheel met hetgeen verweerster terzake gesteld
heeft. Daaraan voegt de rechtbank toe dat zij in haar uitspraak van 3 oktober 2006
reeds heeft overwogen dat ook de notificatieprocedure niet in strijd is met dat
140
gemeenschapsrecht.’ (cursivering HVH)
139

ABRvS, 14 mei 2008, LJN BD1483, prejudiciële vraag 3. Hoge Raad, 13 juni 2008,
LJN BC8970, tweede prejudiciële vraag.
140
Rechtbank Rotterdam, 25 februari 2008, LJN BC5697. In de uitspraak van 3
oktober 2006, waarnaar de rechtbank Rotterdam ter ondersteuning van het oordeel verwijst
over de notificatie-eisen voor verzekeraars bij DNB, hanteert diezelfde rechtbank in wezen
eenzelfde aanpak (LJN AZ0057). Dockwise beroept zich in deze zaak op het
vrijewerknemersverkeer en het vrijedienstenverkeer. De rechtbank verwijst naar
jurisprudentie van het Hof van Justitie en komt tot de conclusie: ‘De notificatie-procedure is
eenvoudig van aard en komt naar het oordeel van de rechtbank niet in strijd met de artikelen
39 en 49 van het EG-Verdrag. Zij wijst er in dit verband in navolging van verweerster op dat
de stellingen van Dockwise terzake de onredelijke solvabiliteitseisen waaraan genotificeerde
verzekeraars zouden moeten voldoen niet opgaan.’
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Het beroep van NEON wordt ongegrond verklaard. De vraag is of de rechter
hier niet al te marginaal toetst aan de ingeroepen vrijheden. De rechtbank
schrijft het beroep op de vrijheden weg in zijn uitspraak door zich geheel te
verenigen met het bestuur en de nationaalrechtelijke gegeven context.
Een ander voorbeeld van hetzelfde type betreft een procedure bij de rechtbank
Roermond. De rechter laat zich hier wel heel gemakkelijk leiden door het
oordeel van de Officier van Justitie bij de beoordeling van een
ontheffingsmogelijkheid in de Wet op de lijkbezorging. De Officier van Justitie
heeft een verzoek tot ontheffing afgewezen. Het Crematorium Midden-Limburg
(CML) beroept zich in bezwaar en beroep op het vrijegoederenverkeer en het
vrijedienstenverkeer. De rechtbank merkt op dat verweerder, de Officier van
Justitie, op deze bezwaargrond in het bestreden besluit niet is ingegaan, maar in
de procedure voor een voorlopige voorziening ter zitting wel inhoudelijk op de
gestelde strijdigheid is ingegaan. De rechtbank overweegt vervolgens:
‘Mede gelet op de omstandigheid dat CML door de gewraakte wetstoepassing wordt
achtergesteld ten opzichte van Duitse begrafenisondernemers, kan de rechtbank zich
in grote lijnen verenigen met de bedoelde reactie daarop van verweerders en acht zij
141
die grief daarmee genoegzaam weerlegd.’

Zonder dat voor de lezer van de uitspraak duidelijk wordt welke redenen ten
grondslag liggen aan het standpunt van de Officier van Justitie, voegt de
rechtbank zich in het oordeel van de Officier. 142 Een minimale motivering had
niet misstaan.
Als tweede manier waaruit valt af te leiden dat de Nederlandse rechter het
nationale publieke belang over het algemeen serieus neemt, kan worden
gewezen op het feit dat het onderscheid tussen Verdragsexcepties en dwingende
redenen van algemeen belang in de onderzochte rechtspraak, opmerkelijk
genoeg, nauwelijks nadrukkelijk voorkomt. Volgens het hierboven al genoemde
klassieke onderscheid in het recht van de interne markt kunnen in beginsel
alleen maatregelen die zonder onderscheid van toepassing zijn, gerechtvaardigd
worden met een beroep op de rule of reason, ofwel een dwingende reden van
algemeen belang. Maatregelen die met onderscheid van toepassing zijn, kunnen
141

Rechtbank Roermond, 23 november 2005, LJN AU7255, r.o. 8.1.
Zie ook bijvoorbeeld rechtbank Breda, 9 januari 2008, LJN BC2577, r.o. 4.1.4: ‘Een
verschil in rechtsvormkeuze levert, in de woorden van de rechtbank ‘geen ontoelaatbare’
belemmering op, zodat ‘het gelijk met betrekking tot het antwoord op de eerste in geschil
zijnde vraag derhalve [is] aan de inspecteur.’ Waarom er geen sprake is van belemmering die
ontoelaatbaar is, blijft voor de lezer van de uitspraak onduidelijk.
142
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alleen worden gerechtvaardigd door middel van een Verdragsexceptie. Uit de
onderzochte rechtspraak komt een beeld naar voren dat deze beide vormen van
rechtvaardiginging in de Nederlandse praktijk over het algemeen als één
categorie worden beschouwd. Dit is in uitgangspunt voordelig voor de
verdediger van het publieke belang, want het maakt de catalogus van inroepbare
rechtvaardigingsgronden aanzienlijk uitgebreider.
Er zijn nog wel voorbeelden waarin de rechter zowel nagaat of een
rechtvaardigingsgrond uit het Verdrag mogelijk is en vervolgens of er
dwingende redenen van algemeen belang zijn die een belemmering
rechtvaardigen. De Afdeling meldt in zijn uitspraken over de aanvaardbaarheid
van de Nederlandse Wet op de kansspelen tegen de achtergrond bijvoorbeeld
keurig:
‘In voornoemde zaken en in het onderhavige geschil is geen beroep gedaan op de in
het EG-Verdrag zelf gegeven excepties op het vrije verkeer, vervat in de artikelen
46, juncto 55 van het EG-Verdrag, maar op dwingende redenen van algemeen
143
belang.’

Maar er zijn meer voorbeelden waarin alleen wordt uitgegaan van de rol van
dwingende redenen van algemeen belang en ‘de rechtvaardigingsgronden’ als
zodanig als één categorie worden aangemerkt. Een uitspraak van de rechtbank
Haarlem biedt hier, uit vele, een voorbeeld:
‘Bij de beoordeling van deze klacht gaat de rechtbank er op voorhand van uit dat de
aanslagen een beperking van het vrije verkeer vormen. Een dergelijke beperking is
slechts toelaatbaar wanneer zij gerechtvaardigd is uit hoofde van dwingende
redenen van algemeen belang. Daarenboven moet in een dergelijk geval de
beperking geschikt zijn om het aldus nagestreefde doel te verwezenlijken en mag ze
144
niet verder gaan dan nodig is voor het bereiken van dat doel.’

De rechter toetst hier grotendeels op basis van de samenvatting van het Hof van
Justitie in het arrest Gebhard. Saillant detail is echter dat de voorwaarde dat de
maatregel ‘zonder discriminatie van toepassing is’, in de aanpak verdwenen is.
Van de Gebhard-aanpak, of een variatie daarop zoals hierboven, zijn, zoals we
overigens ook al eerder in dit hoofdstuk zagen, betrekkelijk veel voorbeelden te
vinden in de onderzochte uitspraken. Op zichzelf is met een dergelijke aanpak
143

ABRvS, 14 maart 2007, LJN BA0670. Eenzelfde aanpak is terug te zien in ABRvS,
18 juli 2007, LJN BA9831. Zie ook bijvoorbeeld rechtbank Arnhem, 2 februari 2007: ‘in casu
geen sprake van een maatregel als bedoeld in artikel 46, eerste lid, van het EG-Verdrag. De
vraag die vervolgens moet worden beantwoord is of artikel 1, vijfde lid, van de Wet BPM
juncto artikel 3 van het Besluit rechtvaardiging vindt in dwingende redenen van algemeen
belang.’Zie ook bijvoorbeeld rechtbank Arnhem, 21 februari 2006, LJN AV7737.
144
Rechtbank Haarlem, 17 december 2007, LJN BC6535.
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niets mis, doch de wat afgezwakte Gebhard-benadering versterkt de vervaging
tussen Verdragsuitzonderingen en dwingende redenen van algemeen belang in
de decentrale rechtsbescherming van het vrijverkeerrecht. De onderliggende
vraag is uiteraard in hoeverre de nationale rechter met het klassieke onderscheid
moet omgaan als ook het Hof van Justitie dit onderscheid in
rechtvaardigingsgronden nuanceert. Welke lijn in de jurisprudentie van het Hof
van Justitie heeft dan het meeste gezag?
Een derde manier waarin we terugzien dat het nationale publieke belang serieus
wordt genomen door de Nederlandse rechter, wordt gevormd door uitspraken
waarin
de
rechter
kennelijk
rechtvaardigingsgronden
voor
de
overheidsmaatregel aanvult. Een fiscale uitspraak van de rechtbank Haarlem
biedt een voorbeeld. In de zaak gaat het om het belemmerende karakter voor een
belanghebbende door het niet kunnen vormen van een fiscale eenheid met een in
Duitsland gevestigde dochtermaatschappij. De rechtbank volgt de inspecteur
niet in zijn oordeel dat de belemmering een gevolg is van een dispariteit van
belastingstelsels, omdat ‘de belemmering niet wordt opgeheven als de Duitse
wettelijke regeling op dit punt gelijk zou zijn aan de Nederlandse.’145
Vervolgens concludeert de rechter dat de geconstateerde belemmering op de
vestigingsvrijheid echter gerechtvaardigd is:
‘4.3. De rechtbank acht de hiervoor omschreven beperking gerechtvaardigd en zoekt
voor dit oordeel aansluiting bij het eerder genoemde arrest van het HvJ EG in de
zaak Marks & Spencer II, waarin is beslist dat de Britse regeling inzake group relief
bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht niet in strijd is met de doelstellingen
van het EG-verdrag en een geschikte maatregel is om evenbedoelde doelstellingen
te verwezenlijken (vgl. de overwegingen 43 tot en met 51 van het arrest in de zaak
Marks & Spencer II). Daar doet niet aan af dat het Nederlandse belastingsysteem
regels kent (o.a. artikel 13c Wet Vpb) die dubbele verliesverrekening en
belastingontwijking kunnen voorkomen. […]’

Uit de uitspraak blijkt niet duidelijk dat de inspecteur deze rechtvaardiging heeft
aangevoerd. 146
145

Rechtbank Haarlem, 17 januari 2008, LJN BC3724, r.o. 4.3.
Zie bijvoorbeeld ook rechtbank, 20 juni 2006, LJN AY1707, over de
verenigbaarheid van de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar voor buitenlandse
spaartegoeden met het dienstenverkeer en de vestigingsvrijheid. De rechtbank zoekt eerst
aansluiting bij de wetsgeschiedenis voor de rechtvaardiging van een verruimde
navorderingstermijn voor buitenlandse bestanddelen van vermogen of inkomen, om daarna te
constateren dat er van een belemmering van het vrije diensten- of kapitaalverkeer sprake is,
waarna de rechtbank – kennelijk – zelfstandig tot het oordeel komt dat er sprake is van een
dwingende reden van algemeen belang: ‘36. Een regeling die de in de artikelen 49 en 56 EGVerdrag neergelegde vrijheden kan belemmeren, kan toelaatbaar zijn in verband met de
doeltreffendenheid van de fiscale controles. Daarbij moet een regeling geschikt zijn om dat
doel te verwezenlijken, en mag hij niet verder gaan dan nodig is voor het bereiken van dat
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Eenzelfde aanpak lijkt terug te komen in de verwijzingsuitspraak van de
Afdeling in de zaak Betfair wat de afwijzing van de vergunningaanvragen van
Betfair betreft voor het organiseren van sportprijsvragen en voor een totalisator
inzake de uitslag van harddraverijen en paardenrennen. 147 De minister heeft de
aanvragen afgewezen, omdat in Nederland op grond van de Wet op de
kansspelen voor deze activiteiten een éénvergunningstelsel bestaat en de
vergunningen al zijn verleend. De minister, De Lotto en SGR benadrukken in de
procedure de beoordelingsvrijheid die lidstaten hebben ten aanzien van het
reguleren van kansspelen onder verwijzing naar de arresten Läärä en
Placanica. 148 Zelf overweegt de Afdeling:
‘2.15.3 De Afdeling leidt uit overweging 39 van het arrest Läärä af dat de
toekenning van een exclusief exploitatierecht aan de vergunninghoudende
onderneming een keuze is die binnen de beoordelingsvrijheid van de lidstaten valt,
met dien verstande dat deze keuze niet onevenredig mag zijn met het beoogde doel.
2.15.4. Vastgesteld dient vervolgens te worden of voor de aan de orde zijnde
beperkingen in de vorm van een éénvergunningstelsel, een in de jurisprudentie
aanvaarde rechtvaardigingsgrond aanwezig is, en zo dat het geval is, of sprake is
van een maatregel die geen onderscheid maakt naar nationaliteit. Vervolgens dient
te worden bezien of deze beperkingen geschikt en proportioneel zijn.
2.15.5. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraken van 14 maart
2007 in zaak nr. 200600283/1 en van 18 juli 2007 in zaak nr 200607881/1 kunnen
het reguleren en beheersen van kansspelen, met als doel het beschermen van de
consument, het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit en het tegengaan van
gokverslaving, worden aangemerkt als dwingende redenen van algemeen belang in
de zin van de jurisprudentie van het Hof van Justitie in de arresten Gambelli en
149
Placanica.’

Het lijkt er op alsof de Afdeling in rechtsoverweging 2.15.5 hier ‘zelfstandig’
herinnert aan de aanwezige, eerder geaccepteerde, rechtvaardigingsgronden
mede aan de hand van eerdere rechtspraak van het Hof van Justitie en de
Afdeling zelf. 150 Ongetwijfeld zullen in dit laatste geval de mogelijke publieke
belangen als rechtvaardigingsgronden namens de minister van Justitie zijn
doel.’ Ook in rechtbank Arnhem 7 juli 2006, LJN AY6200 lijken de rechtvaardigingsgronden
zelfstandig te worden aangevuld aan de hand van het arrest C-446/03, Marks & Spencer II.
Eenzelfde aanpak wordt gehanteerd door Gerechtshof Arnhem, 29 augustus 2006, LJN
AY8154 en Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 11 augustus 2006, LJN AZ8215.
147
ABRvS, 14 mei 2008, LJN BD1483.
148
Zaak C-124/97, Läärä en gev. zaken C-338/04, C-359/04 en C-360/04, Placanica.
149
ABRvS, 14 mei 2008, LJN BD1483.
150
In de uitspraak van 14 mei 2007 wordt overigens alleen gebruik gemaakt van de
jurisprudentie van het Hof van Justitie om dwingende redenen van algemeen belang aan te
nemen. Zie ABRvS, 14 maart 2007, LJN BA0670.
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ingediend, maar de uitspraak suggereert in zijn bewoordingen althans dat de
rechter hier het onderzoek verricht ten aanzien van de acceptatie van belangen
als dwingende reden van algemeen belang. De uitspraken zetten ons op het
spoor van de volgende vraag. Naar nationaal bestuursrecht is het, zoals ook
eerder in het hoofdstuk naar voren kwam, normaal dat de rechter de
rechtsgronden ambtshalve aanvult. Maar gaat deze verplichting steeds zover om
het bestuursorgaan te hulp te schieten met het aanvullen van de aangevoerde
dwingende redenen van algemeen belang uit oogpunt waarvan een belemmering
op de vrijheden gerechtvaardigd kan worden?
Overigens zijn er ook wel voorbeelden te vinden waarin de Nederlandse rechter
zwaarder gewicht toekent aan de verkeersvrijheden dan aan de rechtvaardiging
van de overheidsmaatregel, maar zijn deze veel zeldzamer. Een voorbeeld
vinden we in een geschil over de vrijstellingsvergunning BPM voor een
buitenlandse auto bij de rechtbank Arnhem. In dit geval gaat de
Belastinginspecteur ervan uit dat er geen sprake is van een belemmering.
Rechtvaardigingsgronden heeft verweerder niet genoemd. De rechtbank
overweegt:
‘Op grond van vaste jurisprudentie van het HvJ (zie onder andere het arrest van 15
september 2005, zaak C-464/02, Commissie/Denemarken, en Marks & Spencer)
kan uitsluitend de derving van belastinginkomsten niet worden aangemerkt als een
dwingende reden van algemeen belang die kan worden ingeroepen ter
rechtvaardiging van een maatregel die in beginsel in strijd is met een fundamentele
vrijheid. Ook een algemeen vermoeden van belastingontwijking of fraude kan geen
rechtvaardiging vormen voor een fiscale maatregel die de uitoefening van een bij
het
verdrag
beschermde
fundamentele
vrijheid
beperkt.
Deze
rechtvaardigingsgronden kunnen alleen slagen indien zich daarnaast nog andere
rechtvaardigingsgronden voordoen.
Nu gesteld noch gebleken is dat er in dit geval sprake is van extra
rechtvaardigingsgronden, maken de aan de vrijstellingsvergunning van eiser
gestelde voorwaarden inbreuk op het vrij verkeer van diensten, zonder dat deze
wordt gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang.
Aan beantwoording van de vraag of de maatregel in strijd is met het
151
evenredigheidsbeginsel komt de rechtbank dan niet meer toe.’

De bovenstaande voorbeelden roepen interessante vragen op over de autonome
rol van de nationale rechter in de toetsing aan de vrijheden. Natuurlijk werkt hier
het nationaalprocesrechtelijke kader in door, en ook het belang om de juiste
toetsingsmaatstaf te hanteren bij het type maatregel dat met een beroep op de
vrijheden wordt aangevochten. De voorbeelden waarin kennelijk of
151

Rechtbank Arnhem, 21 februari 2006, LJN AV7737.
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daadwerkelijk de rechtvaardigingsgronden door de rechter worden aangevuld,
vallen te verklaren uit enerzijds het nationaal procesrechtelijke kader en
anderzijds een zekere terughoudendheid die de rechter aanneemt bij het buiten
toepassing verklaren van nationale maatregelen wegens strijd met de
Europeesrechtelijke vrijheden. Met deze aanpak plaatst de rechter zich wel voor
een lastig takenpakket in de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel: want wat
voor gevolgen heeft dit voor de bewijslast in zo’n geval? Is de publieke
redelijkheid van de maatregel een gegeven of het uitgangspunt van een vrij
dienstenverkeer?
Hoewel de Nederlandse rechters over het algemeen de benadering volgen dat het
aan het bestuur of de wetgever is om de evenredigheid van de maatregel aan te
tonen uit oogpunt van het publieke belang, wordt die aanpak niet in alle gevallen
152
gevolgd.

Bovenstaande uitspraken roepen eveneens de vraag op naar de status van de
rechtvaardigingsgronden van belemmeringen. Hebben deze een ‘openbare orde’karakter, waarbij de rechter uit oogpunt van een goede procesorde verplicht is de
na te gaan welke publieke belangen ten grondslag liggen aan de
overheidsmaatregel? Anders gezegd, moet de rechter hier zelf het onderzoek
verrichten of is het aan de partij die de overheidsmaatregel verdedigt, om de
publieke belangen die als rechtvaardiging dienen, aan te voeren? Hoe kritisch
moet de rechter in zo’n geval opereren? Als de rechter voor de eerste benadering
kiest (rechter vult rechtvaardigingsgronden aan), staat diegene die zich op de
Europese vrijheid beroept, per definitie op een achterstand. Kiest de rechter voor
de tweede benadering (overlaten aan partijen), dan bestaat het risico dat
overheidsmaatregelen door mogelijk onzorgvuldige verdediging in bepaalde
gevallen al buiten toepassing worden gelaten wegens strijd met Europees recht,
zonder dat daarvoor een werkelijke noodzaak bestaat. En hoe moet de rechter
dan opereren in zogenaamde diagonale verhoudingen: een vergunninghouder die
civielrechtelijk procedeert tegen een aanbieder van diensten zonder vergunning
die actief is op de Nederlandse markt? 153 De voorbeelden illustreren dat het
bepaald niet eenvoudig is om op dit punt in de schoenen van de nationale rechter
met Europeesrechtelijke opdracht te staan. Het Hof van Justitie schenkt op dit
punt ook niet altijd even klare wijn.
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Bijvoorbeeld: Gerechtshof Arnhem, 4 april 2000, LJN AA5968, Vzr. rechtbank
Utrecht, 31 juli 2003, LJN AI0977; Rechtbank Arnhem, 30 maart 2007, LJN BA2869.
153
Een voorbeeld biedt in dit verband de procedures tussen Lotto en Ladbrokes waarin
een vergunninghouder procedeert tegen een aanbieder van kansspelen, zie Hoge Raad, 13 juni
2008, LJN BC8970.
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Ten slotte bieden de uitspraken aanleiding om in te gaan op de vraag wie de
catalogus van dwingende redenen van algemeen belang nu eigenlijk samenstelt.
Moeten dwingende redenen van algemeen belang als rule of reasonrechtvaardiging van een belemmerende maatregel eerst in de jurisprudentie van
het Hof van Justitie zijn aanvaard voordat er eigenlijk gebruik van kan worden
gemaakt? Ik zou menen dat dit een te beperkte taakopvatting van de nationale
rechter is. Uiteindelijk kan het Hof van Justitie weliswaar voor de breedte van de
Unie bepalen of een belang moet worden aangemerkt als een dwingende reden
van algemeen belang, maar hier berust in mijn optiek ook een taak, mogelijkheid
en verantwoordelijkheid van de nationale rechter om tot een zelfstandige weging
van het belang te komen en te beoordelen of het belang als zodanig kan worden
aangemerkt als dwingende reden van algemeen belang.
Grote variëteit in toetsing aan het evenredigheidsbeginsel
Met de voorgaande aspecten zijn we nog niet concreet aanbeland bij de
wezenlijke toetsing aan het evenredigheidsbeginsel. Want zoals bij de
uitgangspunten in deze paragraaf al aan de orde kwam, volgens de ‘logische’
toetsingssystematiek dient elke rechtvaardiging van een belemmering op de
vrijheden uit oogpunt van publiek belang te voldoen aan de eisen van het
evenredigheidsbeginsel.
Met betrekking tot de omgang van de Nederlandse rechter met het Europese
evenredigheidsbeginsel is in algemene zin de grote variëteit in toetsing
opvallend. Dat is tot op zekere hoogte inherent aan het casusgebonden karakter
van de evenredigheidstoetsing. Variatie is nu eenmaal een gegeven dat inherent
is aan het bestaan van verschillende rechterlijke colleges en specifieke
omstandigheden van ieder proces. 154
Wat de rechterlijke toetsing aan het evenredigheidsbeginsel betreft, moet
gerealiseerd worden dat hier in het bijzonder de feiten en omstandigheden en het
aangevoerde bewijs doorslaggevend zijn voor de uitkomst en het rechterlijk
oordeel. Tegelijkertijd staat vast dat er toch wel een zekere minimale toetsing
aan het evenredigheidsbeginsel vereist is in het geval van een belemmerende
overheidsmaatregel die verdedigd wordt met een beroep op een algemeen
belang. Het Hof van Justitie laat op dit terrein, in de prejudiciële procesvoering,
in veel gevallen de eindbeslissing en afweging aan de nationale rechter, maar
ook in zijn jurisprudentie verschilt de aanpak al naar geval. Over het algemeen is

154

Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de woorden van Donner, eerder geciteerd in
hoofdstuk 2 op p. 43: ‘Eenheid van rechtspraak blijft, zolang er een veelheid van rechterlijke
instanties is, nu eenmaal een betrekkelijke zaak’.
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het terrein van het evenredigheidsbeginsel voor de nationale rechter bij uitstek
een terrein van autonomie.
Voordat we enkele voorbeelden van evenredigheidstoetsing uit de onderzochte
rechtspraak nader onder de loep nemen, moet gerealiseerd worden dat de
toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in vrijverkeerzaken veel gebruikelijker
is in de prejudiciële praktijk van het Hof van Justitie dan in de Nederlandse
rechtspraak. Dit is een realiteit in de praktijk die niet evident is als we ons alleen
zouden concentreren op de Europeesrechtelijke rechtspraak bij het Hof van
Justitie. Oordelen over evenredigheid is een eindfase in de toetsing aan de
vrijheden. Als een zaak bij het Hof van Justitie belandt, zijn tegenwoordig over
het algemeen verschillende hordes al genomen. In betrekkelijk veel zaken in de
onderzochte rechtspraak komt de rechter niet toe aan evenredigheidstoetsing.
Soms ligt dat aan de toetsing aan eerdere elementen in het vrijverkeerrecht. Als
bijvoorbeeld het beroep op de vrijheid niet slaagt, er sprake is van een interne
situatie of er naar het oordeel van de rechter geen sprake van een belemmering
op de vrijheden bestaat. 155
Ook andere gronden kunnen er toe leiden dat de rechter niet toekomt aan een
evenredigheidstoetsing. Een oordeel over de evenredigheid is voor de rechter
dan kennelijk niet noodzakelijk voor de beslechting van het geschil. Een
voorbeeld bieden bestuursrechtelijke geschillen waarin de rechter de zaak beslist
aan de hand van het zorgvuldigheidsbeginsel of motiveringsbeginsel voordat een
expliciete – of nadat een wel erg impliciete – evenredigheidstoets plaatsvindt. 156
Dit is een wat grijs terrein van nationale rechterlijke toetsing, omdat de
Nederlandse rechter op deze manier een inhoudelijke toetsing aan het
evenredigheidsbeginsel kan ontwijken. Jans heeft zo’n benadering terecht wel
eens bekritiseerd. 157 Het gaat hier in de kern om het karakter van de
rechtsbescherming door de rechter. Mag de rechter hier een materiële toetsing
omzeilen? Het resultaat van deze aanpak is in ieder geval dat de overheid van de
rechter nog een kans krijgt om te motiveren waarom een bepaalde maatregel uit
oogpunt van het evenredigheidsbeginsel aanvaardbaar is.
155

Verwezen zij naar de voorbeelden in de vorige paragrafen van dit hoofdstuk.
Zie bijvoorbeeld vzr. rechtbank Breda, 6 augustus 2007, LJN BB1476
(Champignonkwekerij), rechtbank ’s-Gravenhage, 28 mei 2002, LJN AE2680, rechtbank
Zwolle, 7 januari 2003, LJN AF2783, rechtbank ’s-Gravenhage, zp. Rotterdam, 25 april 2003,
LJN AK3455, rechtbank ’s-Gravenhage, zp. Haarlem, 4 juli 2003, rechtbank ’s-Gravenhage,
zp. Amsterdam, 22 augustus 2003, LJN AL8316, rechtbank Maastricht, 17 juni 2004, LJN
AP8790, Hoge Raad, 13 mei 2005, LJN AR1738.
157
Zie J.H. Jans, Doorgeschoten? Enkele opmerkingen over de gevolgen van de
Europeanisering van het bestuursrecht voor de grondslagen van de bestuursrechtspraak,
oratie Groningen, Groningen: Europa Law Publishing 2005.
156
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Als we in algemene zin kijken naar de gevallen waar in mindere of meerdere
mate een toetsing aan het evenredigheidsbeginsel plaatsvindt, valt de diversiteit
in toetsing op. Op zichzelf is dat geen nieuwe conclusie of nieuw beeld. Jarvis
concludeert in zijn studie naar het vrijegoederenverkeer bij de nationale rechter
in 1998: ‘application of the proportionality principle by the national courts is
extremely erratic.’ 158
In de eerste plaats kan gedacht worden aan de gevallen waarin
evenredigheidstoetsing in het geheel ontbreekt. Een voorbeeld biedt een fiscale
uitspraak van de rechtbank Breda over de afboeking van een vervangingsreserve
op de aanschafprijs van een Duitse deelneming, waarbij een partij zich heeft
beroepen op de vestigingsvrijheid en het vrijekapitaalverkeer. 159 De rechtbank
overweegt:
‘Dit verschil in behandeling vloeit voort uit de rechtsvormkeuze en is als zodanig
geen ontoelaatbare belemmering om te kiezen voor een (buitenlandse) deelneming
dan wel een vaste inrichting. In zoverre is er dan ook geen strijd met de vrijheid van
vestiging ex artikel 43 van het EG verdrag, dan wel de vrijheid van verkeer van
kapitaal ex artikel 56 van het EG verdrag en is er geen aanleiding om ter zake
prejudiciële vragen te stellen.
Het gelijk met betrekking tot het antwoord op de eerste in geschil zijnde vraag is
derhalve aan de inspecteur.’ (r.o. 4.1.3 en 4.1.4, cursivering HVH)

De taal van de rechtbank suggereert dat er in ieder geval geen sprake is van een
ontoelaatbare belemmering, maar de redenen waarom de belemmering niet
ontoelaatbaar is, blijven in de uitspraak enkel verbonden aan de
rechtsvormkeuze, niet aan een evenredige afweging van de borging van een
publiek belang. Met andere woorden de belemmering is simpelweg ‘geen
ontoelaatbare’ belemmering; het waarom blijft mysterieus. Een omgekeerd
geval zien we in een uitspraak van de rechtbank Arnhem over een
naheffingsaanslag BPM. Hier komt de rechtbank niet meer toe aan het
evenredigheidsbeginsel, omdat de Inspecteur onvoldoende rechtvaardiging van
de heffing in het concrete geval heeft aangetoond. 160
158

Jarvis 1998, p. 293.
Rechtbank Breda, 9 januari 2008, LJN BC2577. Zie ook bijvoorbeeld Hoge Raad,
16 november 2001, NJ 2002/469, vzr. rechtbank Arnhem, 27 januari 2003, LJN AF3374 (De
Lotto v. Ladbrokes).
160
Rechtbank Arnhem, 2 februari 2007, LJN AZ8017: ‘Gelet op vorenstaande is de
rechtbank van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat er in casu redenen van algemeen
belang zijn die toepassing van artikel 1, vijfde lid, van de Wet BPM juncto artikel 3 van het
Besluit kunnen rechtvaardigen. Ten aanzien van c. Evenredigheidsbeginsel. De vraag of het
evenredigheidsbeginsel in acht is genomen hoeft gelet op het vorenstaande niet te worden
beantwoord.’ In dit geval hanteert de rechtbank een criterium uit een concrete uitspraak van
159
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Aan de andere kant van het spectrum zijn er eveneens voorbeelden voorhanden.
De Nederlandse rechter hanteert dan juist een uitgebreide toetsing aan het
evenredigheidsbeginsel. 161 In sommige van deze uitspraken is de
evenredigheidstoetsing dermate uitvoerig dat de toetsing zich moeilijk laat
samenvatten. 162
Toch is een expliciete toetsing aan de drie elementen: geschiktheid,
noodzakelijkheid en evenredigheid sensu stricto een zeldzaamheid. Maar eerlijk
gezegd kan een vergelijkbare conclusie worden getrokken wanneer we spreken
over de rechtspraak van het Hof van Justitie. De toetsing aan de verschillende
elementen is over het algemeen niet altijd even goed zichtbaar in de onderzochte
uitspraken. De rechter legt regelmatig het zwaartepunt op het element dat naar
zijn oordeel de crux vormt van de rechterlijke beoordeling aan het
evenredigheidsbeginsel. De rechtspraak van eerstelijnsrechters over de Wet
arbeid vreemdelingen bieden voorbeelden waarin de verschillende fasen niet
expliciet terugkomen. Zo oordeelt de rechtbank Haarlem op 21 februari 2006:
‘Het stellen van de eis van een tewerkstellingsvergunning ex artikel 2 Wav voor
tijdelijke grensoverschrijdende dienstverlening als hier aan de orde betekent – naar
het oordeel van de economische politierechter – echter een niet-proportionele
belemmering van het vrije verkeer van diensten in de zin van artikel 49 EG-verdrag
en is in strijd met het communautaire recht, zoals vormgegeven in de jurisprudentie
van het Hof van Justitie EG.
Dat ook de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reeds in
november 2004 wijziging van de eis van een tewerkstellingsvergunning in situaties
als de onderhavige geboden achtte, blijkt uit de besluitvorming en advisering rond
het
(ontwerp-)besluit
strekkende
tot
het
vervangen
van
de
tewerkstellingsvergunning door een notificatieplicht (handelingen Tweede Kamer
der Staten Generaal, nr. 29407, nr. 20 t/m 27 en het advies van de Raad van State,
163
bijvoegsel Staatscourant 13-12-2005, nr 242).’

het Hof van Justitie (Van de Coevering) om het geschil te beslechten. Zie in vergelijkbare zin
over een vergelijkbaar geval rond een naheffingsaanslag Wet BPM, zonder dat een vrijstelling
conform artikel 3 Uitvoeringsbesluit was aangevraagd, rechtbank Breda, 10 april 2007, LJN
BA7305. Er vindt geen evenredigheidstoetsing plaats; er is geen duurzaam gebruik zodat de
heffing in het onderhavige geval in strijd is met het EG-Verdrag. Zie ook bijvoorbeeld:
Gerechtshof Amsterdam, 1 februari 2006, LJN AV1218, Hoge Raad, 1 april 2005 in de zaken
BNB 2005/224 c*, BNB 2005/225 c*, BNB 2005/226 c*.
161
Bijvoorbeeld rechtbank Haarlem, 21 februari 2006, LJN AV2197, rechtbank Breda,
14 April 2006, LJN AY6219, rechtbank Amsterdam 11 augustus 2006, LJN BB1347,
ABRvS, 17 juli 2007, LJN BA9831 (Schindler).
162
Gerechtshof Arnhem, 17 oktober 2006, LJN AZ0222.
163
Rechtbank Haarlem, 21 februari 2006, LJN AV2197. De rechtbank Breda gebruikt
overigens letterlijk dezelfde bewoordingen voor een gelijkluidend oordeel gewezen op 14
april 2006, LJN AY6219. Zie ook bijvoorbeeld: Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 januari 2008,
LJN BD1614. Daar legt de rechtbank het zwaartepunt direct bij de noodzakelijkheidstest:
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Wanneer er in de onderzochte rechtspraak een toetsing aan het
evenredigheidsbeginsel plaatsvindt, gebeurt dit over het algemeen tegen de
achtergrond van concrete rechtspraak van het Hof van Justitie. Dat betekent
overigens niet direct dat er dezelfde uitkomsten volgen. De Afdeling citeert in
bijvoorbeeld de uitspraak CFR eerst uitvoerig rechtsoverwegingen 63 tot en met
67 uit het arrest Gambelli en zoals in het arrest Placanica is bevestigd. 164 Om
vervolgens toch nog een nadere invulling van het toetsingskader met betrekking
tot het evenredigheidsbeginsel te geven:
‘Vastgesteld dient dus te worden of voor de in het onderhavige geschil aan de orde
zijnde beperking een in de jurisprudentie aanvaarde rechtvaardigingsgrond
aanwezig is, en zo dat het geval is, of sprake is van een maatregel die geen
onderscheid maakt naar nationaliteit. Vervolgens dient te worden bezien of deze
beperkingen geschikt en proportioneel zijn.
De enkele omstandigheid dat lidstaten voor verschillende stelsels van bescherming
kiezen, kan daarbij niet van invloed zijn op het oordeel over de noodzaak en de
evenredigheid van de ter zake getroffen maatregelen. Ieder stelsel dient te worden
getoetst aan de door de nationale autoriteiten van de betrokken lidstaat nagestreefde
doelstellingen en aan het niveau van bescherming dat zij willen waarborgen, zo
volgt uit de hierboven vermelde arresten van het Hof.
De geschiktheid en de proportionaliteit van de getroffen maatregelen dienen te
worden bezien in het licht van maatschappelijke en feitelijke ontwikkelingen in de
betrokken lidstaat ten tijde van het bestreden besluit, alsmede in het licht van
ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Hof en met name de rechtspraak die
betrekking heeft op de interpretatie van de artikelen 43 en 49 van het EG-Verdrag in
verband met kansspelen en vergelijkbare activiteiten.’

Waar de Afdeling in deze uitspraak over de verenigbaarheid van het
casinomonopolie in Nederland tegen de achtergrond van de vestigingsvrijheid
en het vrijedienstenverkeer de geschiktheidstoets en proportionaliteitstoets uit
elkaar trekt, 165 worden deze elementen in de uitspraak met betrekking tot de
vergunning voor een goededoelenloterij van 18 juli 2007 samengevoegd:

‘Het systeem van notificatie legt voorts geen verdergaande beperkingen en voorwaarden op
dan zijn vereist voor het bereiken van de doelstelling van verweerder’, zodat, ‘de
notificatieplicht een gerechtvaardigde en evenredige controlemaatregel is’.
164
ABRvS, 14 maart 2007, LJN BA0670.
165
ABRvS, 14 maart 2007, LJN BA0670 (CFR). De Afdeling beslist: ‘2.6.2.7. Gelet
op het vorenoverwogene is de Afdeling van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is
geworden dat de beperking, die artikel 27h, eerste lid, van de Wok vormt op de vrijheid van
vestiging en het vrij verrichten van diensten, in het licht van de stand van de jurisprudentie
van het Hof, niet gerechtvaardigd zou zijn. Hieruit volgt dat de Afdeling tot het oordeel komt
dat artikel 27h, eerste lid, van de Wok niet onverbindend is.’
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‘Dat het uitsluiten in 2005 van een enkele extra aanbieder, naast de in de periode
1988-1992 toegelaten nationale postcodeloterij, de bankgiroloterij en de
sponsorloterij, alsmede de in de Wks geregelde kansspelen met een landelijk bereik,
geschikt en proportioneel zou zijn om de greep op de markt niet te verliezen, is door
166
de Minister niet aannemelijk gemaakt.’

In de latere Betfair-verwijzingsuitspraak oordeelt de Afdeling met betrekking tot
de evenredigheid van een éénvergunningstelsel voor de organisatie van
sportprijsvragen en het organiseren van een totalisator als volgt:
‘De lidstaten mogen kiezen voor een éénvergunningstelsel, mits deze keuze niet
onevenredig is aan het beoogde doel. Geen grond bestaat voor het oordeel dat het
éénvergunningstelsel voor kansspelen zoals neergelegd in de artikelen 16, eerste lid
en 24 van de Wks geen geschikt en proportioneel middel is om de gestelde doelen te
weten het beschermen van consumenten, het tegengaan van illegaliteit en
criminaliteit alsmede het tegengaan van gokverslaving te bereiken. Naar het oordeel
van de Afdeling is aannemelijk dat het toelaten van slechts één vergunninghouder
niet alleen in hoge mate de controle op de vergunninghouder vereenvoudigt, zodat
de controle op het naleven van de aan de vergunningen verbonden voorschriften
effectiever zal kunnen zijn, maar ook voorkomt dat concurrentie tussen
vergunninghouders ontstaat die mogelijk leidt tot uitbreiding van gokverslaving.
Dat sprake is van onevenredigheid aan het beoogde doel is gesteld noch gebleken.
Betfair heeft onvoldoende aangevoerd op grond waarvan de Afdeling tot een ander
167
oordeel dient te komen.’

Maar de Afdeling stelt vervolgens wel een prejudiciële vraag met betrekking tot
de vraag of de toekomstige verlenging van de vergunning van de bestaande
vergunninghouder, zonder dat potentiële gegadigden de kans krijgen, mee te
dingen naar de vergunning, wel een geschikt en proportioneel middel is. 168
Het kan niet worden ontkend dat de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel
neerkomt op een casusspecifieke rechterlijke waardering van feiten en
omstandigheden. En dat maakt dat de autonomie van de nationale rechter hier
feitelijk een wezenlijke rol speelt. Dit is een terrein waarop tot op zekere hoogte
een inherente vrijheid voor de nationale rechter bestaat. Als illustratie daarvan
kan worden gewezen op een uitspraak van de rechtbank Haarlem in een fiscaal
geval naar aanleiding van een boekjaarwijziging en zetelverplaatsing naar het
166

ABRvS 18 juli 2007, LJN BA9831, r.o. 2.5.6. De Afdeling oordeelt: ‘2.7 De
conclusie uit hetgeen onder overweging 2.5.5 tot en met overweging 2.5.9 is overwogen luidt
dat de Minister niet aannemelijk heeft gemaakt dat het door hem gevoerde kansspelenbeleid
een geschikt en proportioneel middel is om de uit de weigering van de gevraagde vergunning
voortvloeiende beperking van vrij verkeer van diensten te rechtvaardigen.’
167
ABRvS 14 mei 2008, LJN BD1483, r.o. 2.15.7.
168
ABRvS 14 mei 2008, LJN BD1483, r.o. 2.20.2. Dit leidde tot de zaak C-203/08,
Betfair en einduitspraak ABRvS 23 maart 2011, LJN BP8768.
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Verenigd Koninkrijk van een Nederlandse onderneming. 169 De Inspecteur
vermoedt dat de onderneming fraudem legis heeft gehandeld. De rechtbank ziet
de strijd tegen misbruik als dwingende reden van algemeen belang en oordeelt:
‘4.12. Een beperking van de vrijheid van vestiging kan door de strijd tegen misbruik
worden gerechtvaardigd, wanneer zij specifiek tot doel heeft, gedragingen te
verhinderen die erin bestaan volstrekt kunstmatige constructies op te zetten die geen
verband houden met de economische realiteit en bedoeld zijn om de belasting te
ontwijken die normaal verschuldigd is over winsten uit activiteiten op het nationale
grondgebied.
4.13. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat met de boekjaarwijziging naar het
oordeel van de rechtbank een volstrekt kunstmatige constructie is opgezet die geen
verband houdt met de economische realiteit en die is bedoeld om de belasting te
ontwijken die normaal verschuldigd zou zijn over op het Nederlandse grondgebied
verrichte activiteiten. Verweerder heeft de boekjaarwijziging met toepassing van het
leerstuk van de wetsontduiking genegeerd. Naar het oordeel van de rechtbank is
deze maatregel geschikt om het bedoelde misbruik te voorkomen en voldoende
specifiek, zodat zij niet verder gaat dat nodig. Het opleggen van de onderhavige
aanslagen is daarom niet in strijd met artikel 43 EG. Ook in zoverre faalt het
beroep.’

Soms maakt de Nederlandse rechter een onderscheid in de evenredigheid van
het concrete geval en de evenredigheid van de maatregel als zodanig. In een
uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch is er bijvoorbeeld in het
concrete geval wel strijd met het evenredigheidsbeginsel, maar laat de rechter de
rechtvaardiging van de maatregel in het midden:
‘4.14. Het Hof kan de vraag of de onder 4.12 geconstateerde beperking van de
vrijheid van vestiging van een zodanige aard is dat deze kan worden
gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang en, zo ja, of het
onder 4.13 vermelde oogmerk, te weten te voorkomen dat ondernemers in meer dan
één lidstaat gebruik maken van de aldaar geldende regeling voor kleine
ondernemers, als een dergelijke kan worden aangemerkt, in het midden laten, nu het
litigieuze vestigingsvereiste in ieder geval in omstandigheden als de onderhavige
waarin de ondernemer uitsluitend in Nederland en niet tevens in enige andere
lidstaat belastingplichtig is voor de BTW, over zijn doel heen schiet, zodat, naar
redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar is, niet kan worden gezegd dat dit vereiste zonder dat daaraan de mogelijkheid is verbonden te bewijzen dat desalniettemin niet
reeds in een andere lidstaat gebruik wordt gemaakt van een regeling voor kleine
ondernemers- geschikt is om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te
waarborgen, dan wel niet verder gaat dan nodig is voor het bereiken van dat doel
(zie het arrest van het HvJ EG van 31 maart 1993, nr. C-19/92, inzake Kraus,
170
Jurispr. 1993, blz. I-1663, punt 32).’
169

Rechtbank Haarlem, 17 december 2007, LJN BC6535.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 11 augustus 2008, LJN AZ8215. Om feitelijke
redenen achtte de Hoge Raad in een ander geval over dezelfde maatregel overigens een paar
maanden eerder geen ‘ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van buitenlandse
170
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Datzelfde Gerechtshof splitst in een andere uitspraak aan de hand van het arrest
in de zaak N haar oordeel omtrent de evenredigheid op in een onevenredig en
niet onevenredig deel van het betwiste Nederlandse systeem:
‘4.9 Niet onevenredig is in het door Nederland gehanteerde systeem de verplichting
om bij vertrek een belastingaangifte in te dienen, welke noodzakelijk is voor de
berekening van de bij vertrek van het aan de Lidstaat van herkomst toekomende
deel van de belasting. Wel onevenredig zijn in dat het tot 2004 door Nederland
gehanteerde systeem een verplichting tot zekerheidsstelling voor het uitstel van
betaling en een veronachtzaming van de eventuele na het vertrek optredende
waardeverminderingen (zie het arrest zaak N, punten 49 tot 55). Het systeem,
waarbinnen de onderhavige aanslag is opgelegd, bevatte deze laatste onevenredige
elementen, ten tijde van de oplegging en kan dus wat betreft deze onevenredige
171
elementen zeker geen toepassing meer vinden.’

Ten slotte kan worden gewezen op voorbeelden waarin een beoordeling van
rechtvaardiging ‘ten overvloede’ is opgenomen, maar dan gemakshalve de
evenredigheidstoets achterwege is gelaten of beperkt wordt uitgevoerd. Eerder
in dit hoofdstuk zagen we bijvoorbeeld een uitspraak van het CBB over de
tariefbeschikking van orthodontisten, vastgesteld door de Nederlandse
zorgautoriteit. 172 Het beroep op de vestigingsvrijheid of het vrijedienstenverkeer
stond voor appellanten niet open, omdat er naar het oordeel van de Nederlandse
zorgautoriteit en het CBB geen sprake was van een interstatelijk belang.
Rechtsoverwegingen ten aanzien van de rechtvaardiging van een eventuele
belemmering op de vrijheid van vestiging en/of de vrije dienstverlening zijn
echter wel opgenomen. In deze ‘extra’ rechterlijke toelichting komt het
evenredigheidsbeginsel vervolgens niet aan de orde:
‘5.2.4 Voor zover in weerwil van het vorenstaande niettemin sprake zou zijn van
een inbreuk op de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van diensten,
overweegt het College dat appellanten ten onrechte menen dat de door verweerster
gegeven motieven voor tariefregulering van louter economische aard zijn. Het
betaalbaar en toegankelijk houden van de gezondheidszorg voor de consument
vormt in de gegeven omstandigheden een deugdelijke basis voor een beperking van
de economische vrijheid van de zorgaanbiedende orthodontisten. De vaste
jurisprudentie van het College onder de Wet tarieven gezondheidszorg (Wtg) geeft
hiervoor voldoende steun. Het College vindt geen aanleiding hierover thans onder
de Wmg anders te denken. Ook uit de communautaire jurisprudentie ter zake blijkt
belastingplichtigen of discriminatie en onnodige belemmering van verkeer van diensten
aanwezig.’ Hoge Raad, 7 januari 2005, LJN AR1498. Zie ook Centrale Raad van Beroep, 22
juli 2008, LJN BD8764 en LJN BD8765 voor een casusspecifieke uitleg, zonder gevolgen
voor de achterliggende overheidsmaatregel als zodanig, maar wel met gevolgen voor het
besluit in concreto.
171
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 3 november 2006, LJN AZ3910.
172
CBB, 18 december 2008, LJN BG7876.
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inmiddels - naar verweerster terecht heeft gesteld - duidelijk dat het bij het
toegankelijk en betaalbaar houden van de gezondheidszorg niet louter om
economische overwegingen gaat en dat het argument dat financiering van de
gezondheidszorg een verzekeringskwestie is, niet afdoet aan de verant173
woordelijkheid die de (nationale) overheid op dit punt heeft.’

Ook het Gerechtshof Amsterdam biedt in een zodanig ‘ten overvloede’-oordeel
een zeer beknopte evenredigheidstoetsing in de proefprocedures over de
verlengde navorderingstermijn in het fiscale recht voor buitenlandse
bestanddelen van vermogen of inkomen. Het Gerechtshof sluit zich aan bij de
memorie van toelichting van artikel 16, lid 4 AWR en oordeelt:
‘Zo al aangenomen wordt dat de verlenging van de navorderingstermijn meebrengt
dat sprake is van een in beginsel verboden belemmering van de vrijheid van
kapitaalverkeer en/of van de vrijheid van vestiging binnen de EG, dan wordt deze –
naar redelijkerwijze niet voor twijfel vatbaar is – in een geval als het onderhavige
voldoende gerechtvaardigd doordat die verlenging gericht is op de bestrijding van
belastingontduiking waar doeltreffende fiscale controles ontbreken. Een en ander
geldt temeer in een situatie als de onderhavige waarin gepoogd is vermogen en
inkomen aan het zicht van de Nederlandse fiscus te onttrekken door gebruik te
maken van het bankgeheim in een EG-lidstaat.
Een verlenging tot twaalf jaar, aansluitend bij de in het fiscale strafrecht geldende
174
vervolgingstermijn, is in dat licht niet disproportioneel te achten.’

Is het in deze gevallen wel verstandig dat de rechter deze ‘extra voorlichting’
verschaft? Wanneer ertoe wordt besloten om overwegingen over de maatregel
tegen de achtergrond van de vrijheden op te nemen, past het de rechter om in dat
173

CBB, 18 december 2008, LJN BG7876.
Gerechtshof Amsterdam, 18 januari 2006, LJN AU9845, r.o. 5.13. In zelfde zin
Gerechtshof Amsterdam, 18 januari 2006, LJN AU9848 en, over dezelfde maatregel,
rechtbank Arnhem, 20 juni 2006, LJN AY1707 en Gerechtshof Arnhem, 29 augustus 2006,
LJN AY8154. In vergelijkbare zin over de uitwerking van het systeem van de heffing van
BPM kan worden gewezen op een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 mei
2006, LJN AZ2625. Daarin maakt het Gerechtshof duidelijk dat indien er al een belemmering
zou zijn, ‘met de in geding zijnde wettelijke bepalingen het evenredigheidsbeginsel in acht is
genomen.’ Vgl. ook bijvoorbeeld rechtbank Rotterdam, 31 augustus 2007, LJN BB4596. In
zelfde zin rechtbank Rotterdam, 31 augustus 2007, LJN BB4647. In deze procedures gaat het
om de houdbaarheid van het tabaksreclameverbod in de Tabakswet in het licht van de
vrijheden. Al is het vrij verkeer van diensten in het concrete geval niet van toepassing, toch
komt het dienstenverkeer in het oordeel van de rechtbank om de hoek kijken bij de
beoordeling van de rechtvaardiging voor het vrijegoederenverkeer: ‘De diverse
verbodsbepalingen van de Tabakswet zijn onmiskenbaar opgenomen met het oogmerk de
volksgezondheid te beschermen door de consumptie van tabaksproducten drastisch terug te
dringen (zie onder meer TK 2000-2001, 26472, nr. 7, p. 8-9), terwijl de rechtbank niet vermag
in te zien dat die verboden niet daadwerkelijk aan het bereiken of bevorderen van dat doel
kunnen bijdragen of dat drastisch terugdringen van tabaksgebruik op een uit oogpunt van het
vrije verkeer van goederen (en het vrije verkeer van diensten) minder ingrijpende wijze kan
geschieden.’
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geval dan ofwel enige terughoudendheid aan te nemen, dan wel tot een
werkelijke toetsing over te gaan.
Strijdigheid… en dan?
Het laatste onderwerp dat ik in deze paragraaf nader aan de orde zou willen
stellen, betreft in wezen een simpele vraag: wat gebeurt er bij strijdigheid van
een nationale
maatregel
met
de
vestigingsvrijheid
en/of het
vrijedienstenverkeer? De lijn van het Hof van Justitie is in dit verband klip en
klaar: de nationale rechter moet immers, zoals in hoofdstuk 2 al duidelijk werd,
‘zo nodig, op eigen gezag, elke strijdige bepaling van de – zelfs latere –
nationale wetgeving buiten toepassing’ 175 laten. Het Hof van Justitie heeft deze
lijn door de jaren heen bevestigd. In bijvoorbeeld september 2010 is in de zaak
Winner Wetten duidelijk gemaakt dat wanneer de strijdigheid vaststaat, er geen
overgangsregime voor de nationale maatregel hoort te bestaan. 176 Strijdigheid
leidt tot het buiten toepassing laten. Dat is de boodschap.
Maar dat is de lijn van het Hof van Justitie. Wat gebeurt er nu in een dergelijk
geval daadwerkelijk bij de Nederlandse rechter in de onderzochte rechtspraak?
Voordat enkele voorbeelden de revue passeren, wil ik er op wijzen, dat ik aan de
hand van de onderzochte rechtspraak de indruk heb gekregen dat de aanname
van strijdigheid met de vrijheden betrekkelijk weinig expliciet voorkomt en in
het bijzonder in de civiele en strafrechtelijke uitspraken uitzonderlijk is. In een
belangrijk deel van de uitspraken wordt niet toegekomen aan deze vraag, omdat
het beroep op de vrijheid eerder afketst op een element in de
toetsingssystematiek of de maatregel geacht wordt, gerechtvaardigd te zijn.
Toch is het boeiend om op dit specifieke onderwerp in te gaan, omdat het
verhaal in de praktijk een stuk gelaagder lijkt dan de directief ‘buiten toepassing
laten’.
Er is verschil te signaleren in wat er gebeurt wanneer de rechter tot het oordeel
komt dat (mogelijk) van strijdigheid met de vrijheden sprake is. Met regelmaat
laat de rechter het in een dergelijk geval niet zover komen dat enkel het ‘buiten
toepassing laten’ plaatsvindt en soms krijgt het bestuur dan een nieuwe kans, die
een private partij zelden toekomt.
In de eerste plaats zijn er, bestuursrechtelijke, gevallen waar de strijdigheid met
de Europese vrijheid leidt tot vernietiging van een besluit wegens strijd met het
motiveringsbeginsel of het zorgvuldigheidsbeginsel. Deze aanpak zien we
bijvoorbeeld terug in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van
175
176

Zaak 106/77, Simmenthal II, r.o. 24.
Zaak C-409/06, Winner Wetten.
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State in de zaak Schindler. 177 De minister heeft in deze zaak naar oordeel van de
Afdeling
‘niet aannemelijk gemaakt dat het door hem gevoerde kansspelenbeleid een geschikt
en proportioneel middel is om de uit de weigering van de gevraagde vergunning
voortvloeiende beperking van vrij verkeer van diensten te rechtvaardigen. De
beslissing op bezwaar van de Minister van 25 juli 2005, voor zover betrekking
hebbend op de weigering van de vergunning, is in zoverre onvoldoende
gemotiveerd.’

Het is niet aannemelijk gemaakt door de minister dat het gevoerde
kansspelenbeleid voldoet aan de eisen van het Europeesrechtelijke
evenredigheidsbeginsel, zodat aan het daaraan ten grondslag liggende besluit om
geen vergunning voor het organiseren van een goededoelenloterij in Nederland
te verlenen een motiveringsgebrek kleeft en er vernietiging van het besluit
plaatsvindt wegens strijd met het motiveringsbeginsel. 178 De Afdeling tast
daarmee het kennelijk onredelijke kansspelenbeleid uit oogpunt van het vrij
verkeer van diensten niet aan, hoeft het niet buiten toepassing te laten, maar
vernietigt het daarop gebaseerde besluit en draagt de minister op om met
inachtneming van de uitspraak opnieuw op het bezwaar te beslissen. In dit geval
wordt het bestuur de mogelijkheid geboden opnieuw te beslissen.
Soms gaat de rechter echter verder en geeft, voortvloeiend uit ‘eigen hoofde’
van de strijdigheid van de maatregel, het bestuur geen nieuwe kans. Een
dergelijk voorbeeld vinden we in een uitspraak van de rechtbank Amsterdam.
Daarin verklaart de rechter de eis van tewerkstellingsvergunningen in strijd met
artikel 56 VWEU en oordeelt dat artikel 2, eerste lid van de WAV onverbindend
is ten aanzien van Poolse dienstverrichters. Hier is de grond voor vernietiging
reeds gegeven door die strijdigheid:
‘De rechtbank zal het beroep van eiser gegrond verklaren en het bestreden besluit
vernietigen wegens strijd met artikel 49 van het EG-Verdrag. In het licht van
voormelde overwegingen, waaruit voortvloeit dat verweerder onbevoegd is een
boete op te leggen in het onderhavige geval, zal verweerder niet worden opgedragen
179
een nieuw besluit te nemen.’

Het resultaat is hetzelfde als bij de eerste variant: vernietiging van het besluit,
maar de rechter komt er via een andere route. Hier is het niet een
nationaalrechtelijk beginsel, maar de strijd met het vrijedienstenverkeer die als
zodanig tot de vernietiging leidt.
177

ABRvS, 18 juli 2007, LJN BA9831.
Zie ook bijvoorbeeld rechtbank ’s-Gravenhage, zp. Haarlem, 12 september 2007,
LJN BC3344.
179
Rechtbank Amsterdam, 11 augustus 2006, LJN BB1347.
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132

AUTONOMIE VAN DE NATIONALE RECHTER IN HET EUROPEES RECHT

Deze tweede variant valt in belastinguitspraken ook regelmatig terug te zien. In
de einduitspraak in de N-zaak oordeelt het Gerechtshof Arnhem bijvoorbeeld dat
er sprake is met strijdigheid met het gemeenschapsrecht: ‘Dit heeft tot gevolg
dat de opgelegde aanslag in zoverre niet in stand kan blijven.’ 180 De uitspraak
van de Inspecteur wordt vernietigd en het Gerechtshof vermindert zelf de
aanslag tot een aangepaste aanslag. 181 In een uitspraak van het Gerechtshof ’sHertogenbosch vormt het vestigingsvereiste een
‘ontoelaatbare beperking van de in het EG-Verdrag geregelde vrijheid van vestiging
[…], zodat dit vereiste buiten toepassing dient te blijven. Voor dit geval is niet in
geschil dat de naheffingsaanslagen over de jaren 1998 en 1999 ten onrechte zijn
182
opgelegd.’

De naheffingsaanslagen worden vernietigd direct uit hoofde van de strijdigheid
met de vestigingsvrijheid.
Een andere – wat uitzonderlijke, maar slimme – manier om om te gaan met de
verklaring van strijdigheid van de nationale maatregel met de vrijheden zien we
terug bij een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. In de uitspraken over
de bijstandsuitkering van twee personen die in Schotland afkickverslavingszorg
genieten, probeert de Raad het ‘probleem’ op te lossen door het nationale recht
Unierechtconform uit te leggen. 183 De aangevochten besluiten van het College
van B&W van de gemeente Dordrecht komen wegens de strijdigheid ‘voor
vernietiging in aanmerking’. Uit hoofde van het Europees recht worden de
besluiten vernietigd en het College van de gemeente Dordrecht wordt gelast om
met inachtneming van de uitspraak opnieuw een besluit te nemen op het
bezwaar van de appellanten, maar de Raad stelt eveneens vast dat artikel 16,
eerste lid van de Wet Werk en Bijstand
‘zodanig [dient] te worden uitgelegd dat de in het geval van appellant
geconstateerde strijdigheid van de in artikel 11, eerste lid en aritkel 13, eerste lid
onder d, en vierde lid van de WWB gestelde eisen inzake woon- en verblijfplaats
met het bepaalde in artikel 49 van het EG wordt opgeheven.’ Zodat ook algemene
180

Gerechtshof Arnhem, 31 augustus 2008, LJN BB3047. Vervolgens komt in deze
procedure de vraag van schadevergoeding aan de orde, maar het Gerechtshof oordeelt dat van
een voldoende gekwalificeerde schending van het gemeenschapsrecht niet kan worden
gesproken.
181
De Belastinginspecteur probeert in deze zaak de strijdigheid met het
gemeenschapsrecht af te wenden doordat inmiddels de mogelijk met de vestigingsvrijheid
strijdige regeling gewijzigd is met terugwerkende kracht. Het Gerechtshof gaat daar niet in
mee: ‘Het Hof is echter van oordeel dat redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar is dat, net zo
min als het opheffen van een belemmering met terugwerkende kracht, het opheffen van een
onevenredigheid niet met terugwerkende kracht kan plaatsvinden.’
182
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 11 augustus 2006, LJN AZ8215.
183
Centrale Raad van Beroep, 22 juli 2008, LJN BD8764 en LJN BD8765.
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bijstand moet worden verleend zolang de afkicker op verwijzing van het
behandelingsteam en met toestemming van zijn zorgverzekeraar in Castle Craig te
Schotland een behandeling ondergaat.’

Met deze aanpak wordt het besluit vernietigd, maar is via een
Unierechtconforme uitleg van de hardheidsclausule in de Wet Werk en Bijstand
een oplossing gevonden voor de strijdigheid van de wet met de vrijheden.
Kort gezegd, komen er twee hoofdopties voor in de onderzochte rechtspraak. In
de eerste plaats zijn er de voorbeelden waarin de strijdigheid tot gevolg heeft dat
via een nationaalrechtelijke weg (veelal via het motiverings- en/of
zorgvuldigheidsbeginsel) het bestuur wordt opgedragen de strijdigheid op te
lossen. In de tweede plaats zijn er voorbeelden waarin de strijdigheid als
zodanig al voldoende is voor het buiten toepassen laten van de nationale
maatregel en tot vernietiging leidt. Bij het nationaalrechtelijk oplossen beslist de
rechter veelal niet finaal, maar geeft het bestuur een reparatiekans.
Plaatsen we dit tegen de achtergrond van nationale rechterlijke autonomie, dan
valt op dat er verschil in de rechterlijke attitude bestaat wanneer de rechter het
oordeel is toegedaan dat van strijdigheid sprake is. De benadering is ofwel een
directe, ‘uit hoofde van het Europees recht’, ofwel een indirecte via een
nationaalrechtelijk kader.
Niet ondenkbaar is dat achter de verschillende aanpak een verschillende optiek
van de voorrang van het Europees recht schuilgaat. Het arrest Simmenthal van
het Hof van Justitie lijkt de nationale rechter op het spoor te zetten om ‘uit
hoofde van het Europees recht’ de nationale maatregel reeds buiten toepassing te
laten. De nationaalrechtelijke variant lijkt in dat opzicht wat gereserveerder ten
opzichte van de voorrang van het Europees recht. Omdat het resultaat hetzelfde
is, zolang de rechter de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit niet in stand
laat, 184 bestaat er mijns inziens een keuzeruimte voor een door de nationale
rechter te volgen aanpak en is dit ook een terrein van autonomie van de
nationale rechter. De Simmenthal-verplichting om zorg te dragen voor de volle
werking van de normen van Europees recht, wordt door beide bereikt.
Tussenconclusie
Uit de onderzochte rechtspraak komt het beeld naar voren dat de Nederlandse
rechter het publieke belang in veel gevallen zeer serieus neemt.
184

Dat zou mijns inziens op gespannen voet staan met de bevestiging van de
Simmenthal-lijn in de uitspraak Winner Wetten, waarin het Hof van Justitie een
overgangsregime voor een maatregel die strijdig is met de vrijheden, afwijst in het licht van
de voorrang van het gemeenschapsrecht.
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Rechtvaardigende publieke belangen lijken zo nu en dan ambtshalve in de
beoordeling meegewogen. Gemiddeld genomen is de Nederlandse rechter
terughoudend met het in strijd verklaren van een vrijverkeerbelemmerende
maatregel. Dit leidt er in sommige gevallen toe dat de partij die zich op de
vrijheid beroept, op een achterstand staat ten opzichte van de verdediger van de
belemmerende maatregel. De rechter die hier optreedt als hoeder van het
publieke belang, lijkt in de regel niet geneigd te zijn om direct een volle
effectuering van het vrijverkeerrecht na te streven.
De diversiteit in de toetsingspraktijk aan het evenredigheidsbeginsel, van het
geheel ontbreken van een evenredigheidstoetsing tot voorbeelden waarin de
toetsing als zeer intens is te kwalificeren, roept vragen op, ook al gaat de nuance
natuurlijk op dat dit beginsel nu eenmaal een inherent casusgebonden lading
bezit. Opvallend is dat in de zaken waarin werkelijk wordt getoetst aan het
evenredigheidsbeginsel, de Nederlandse rechter geneigd is de toetsing te laten
plaatsvinden aan de hand van concrete lijnen uit de rechtspraak van het Hof van
Justitie. Veel wordt in die rechtspraak aan de nationale rechter overgelaten,
zodat de autonomie van de nationale rechter hier zichtbaar aanwezig is. Toch
lijken de centrale lijnen in de onderzochte rechtspraak niet duidelijk te zijn.
Enige verduidelijking van de rechtspraak van het Hof van Justitie zou op dit
punt niet misstaan: wat wordt minimaal verwacht van de nationale rechter en
hoe moet de nationale rechter in de regel opereren met betrekking tot het
evenredigheidsbeginsel? Het bieden van nadere stapsgewijze handvatten voor de
toetsing aan het evenredigheidsbeginsel lijkt wenselijk.
Wat de gevallen van ‘buiten toepassing’ laten betreft, kunnen in de onderzochte
rechtspraak twee hoofdtypen worden onderscheiden. Enerzijds zijn er de
gevallen waarin direct uit hoofde van Europees recht de maatregel zijn werking
ontbeert, anderzijds zijn er gevallen waarin via een indirecte weg (een
nationaalrechtelijke route) het probleem met betrekking tot het buiten toepassing
laten wordt geëffectueerd. Deze laatste variant is op zichzelf een opvallend
gegeven, omdat reeds uit Europeesrechtelijke autonome bevoegdheid van de
nationale rechter direct voortvloeit dat maatregelen die naar oordeel van die
nationale rechter in strijd zijn met het Europees recht, buiten toepassing horen te
worden gelaten.
3.5

Conclusies

Tot wat voor algemenere conclusies leidt het voorgaande?
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Centraal gegeven door de paragrafen heen betreft de vrijheid die de rechter
feitelijk bezit in het afdoen van het beroep op de vrijheden. De Nederlandse
rechter neemt in veel van de onderzochte uitspraken de vrijheid met betrekking
tot het al dan niet volgen van de toetsingssystematiek. De toetsingssystematiek
wordt lang niet altijd, in de bewoordingen van de uitspraak althans, op doctrinair
‘logische’ wijze gevolgd. Van een uniforme aanpak is eigenlijk geen sprake.
Vraag is uiteraard of dit op een of andere manier problematisch is. Het Hof van
Justitie heeft in zijn rechtspraak, althans voorzover mij bekend en buiten de
minimumeisen van effectieve rechtsbescherming, geen eisen gesteld aan de
manier waarop de nationale rechter praktisch de toetsing uitvoert, zodat er
ruimte voor de Nederlandse rechter bestaat om in zijn uitspraak bijvoorbeeld
enkel in te gaan op het aspect of het element van de toetsing aan het
vrijverkeerrecht dat mogelijk doorslaggevend is voor de beslechting van het
geschil. Dat kan ingegeven zijn door proceseconomische overwegingen, maar
soms, zoals we in het hoofdstuk zagen, lijkt het ook wel eens op een camouflage
van onduidelijkheden.
Door het hele hoofdstuk heen valt ook de grote rol die het nationale procesrecht
in de praktijk speelt bij het inroepen van materiële rechten. Nationale
procesautonomie werkt in op de nationale rechterlijke autonomie: de manier
waarop het bewijs een rol speelt, de omvang van het geding en bijvoorbeeld de
manier waarop de rechtsstrijd in hoger beroep wordt vastgesteld, zijn
voorbeelden waarin materieel Europees recht in de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak een procedureel karakter krijgt. De directe
werking van de vrijverkeerbepalingen creëert weliswaar een recht tot
inroepbaarheid van het Europees interne marktrecht voor de nationale rechter,
maar uit de praktijk blijkt dat het noodzakelijk is om concreet en onderbouwd te
vorderen, wil een beroep kans van slagen hebben. Materieel recht lijkt bij het
Europees recht voor de Nederlandse rechter op te lossen in het procesrecht. Op
verschillende momenten in het hoofdstuk werd duidelijk dat de effectiviteit van
het primaire Europees recht in hoge mate in handen ligt van de partij die zich op
het Europees recht beroept. Dit nuanceert tot op zekere hoogte de
hooggespannen verwachtingen die bestaan over de Europeesrechtelijke
rechtsbescherming door de nationale rechter en het nut van een stringent
onderscheid tussen materiële rechten en procesautonomie.
Twee centrale aspecten van het vrijverkeerrecht maken in het bijzonder dat het
verschijnsel van de autonomie van de nationale rechter bij de onderzochte
Nederlandse rechtspraak nadrukkelijk op de voorgrond treedt. In de eerste plaats
voedt het ‘feitelijke’ karakter van de materiële, personele en geografische
werkingssfeer de grote rol van de nationale rechter om zelf te beslissen en te
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oordelen. Hier bestaat voor de nationale rechter een inherente taak bij de
decentrale bescherming van het vrijverkeerrecht.
Het tweede aspect dat de autonomie oproept, vormt de belangrijke rol die een
zekere ‘belangenafweging’ speelt bij twee verschillende elementen van de
toetsing aan het vrijverkeerrecht (bij de beoordeling van het karakter van een
belemmering en in het bijzonder bij de evenredigheidstoetsing). Het
operationaliseren van deze toetsen in het concrete geval kan, zolang deze serieus
worden uitgevoerd, zelden uitmonden in pure toepassing van het recht, maar
vraagt van de nationale rechter een eigen, casusgebonden interpretatie. Het
probleem van deze toetsen is al gauw dat ze naar hun aard uiteindelijk geen
strikt formele juridische toets behelzen, maar neerkomen op een kwestie van
bewijs en een rechtspolitieke beoordeling. En daarin hebben kenmerken van
autonomie in de sfeer van de informatie, feiten en omstandigheden een
sleutelrol. Daar komt bij dat het Hof van Justitie in zijn prejudiciële rechtspraak
juist op dit terrein (bijvoorbeeld bij de toets van indirecte discriminatie en
evenredigheid in het concrete geval) de nationale rechter een grote rol voor een
eigen beoordelingsvrijheid laat, zodat het signaal dat van de jurisprudentie van
het Hof van Justitie uitgaat, op deze punten een wat diffuus karakter heeft.
Dat kan ook als verklaring dienen voor het gegeven dat de Nederlandse rechter
zich, in de door mij onderzochte rechtspraak, niet of nauwelijks waagt aan een
diffuus begrip als ‘indirecte discrimatie’, terwijl het Hof van Justitie daar sneller
toe geneigd is. De Nederlandse rechter beperkt zich in zijn oordeel over het
algemeen tot de constatering dat er sprake is van een belemmering of beperking
van de vrijheid, zonder verslag te doen van het eventuele bestaan van indirecte
discriminatie of hij beperkt zijn toets naar discriminatie slechts tot een test op de
aanwezigheid van directe discriminatie. De aanwezige terughoudendheid met
betrekking tot de toetsing aan het Europese evenredigheidsbeginsel kan tegen
deze achtergrond ook worden verklaard; soms is deze geheel afwezig in zaken
waarin deze voor de hand had gelegen en soms is de toetsing dusdanig
marginaal dat de Nederlandse overheid wel erg veel beleidsvrijheid wordt
gelaten. Tegelijkertijd bestaan er ook gevallen waarin de rechter welhaast te
intens toetst aan het evenredigheidsbeginsel of daaraan juist voorbij gaat.
Bij verschillende terreinen van rechtspraak, in het bijzonder rond medische
dienstverlening, zagen we dat er via ‘rechterlijke harmonisatie’ een fijnmazige
toepassingssystematiek is ontstaan. Los van de interessante vraag wie of wat
daarvan de oorzaak is, is het vanuit het perspectief van de nationale rechterlijke
autonomie interessant of de toepassing en uitlegging in het concrete geval dan
gemakkelijker verloopt. Uit oogpunt van de sectorale toepassing is verfijning
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wenselijk en noodzakelijk. Uit oogpunt van coherentie van de vrijheden bestaat
het risico dat te veel afdrijven van de kern van het vrijverkeerrecht er toe leidt
dat het recht betreffende de vrijheden waarbij in de woorden van Mortelmans de
verbodsbepaling al ‘veel problemen oplevert’ en ‘zelfs voor ingewijden’ niet
makkelijk is, het recht nog (veel) ingewikkelder wordt. Daarmee wordt het dan
minder toegankelijk dan wenselijk is voor dit basisrecht in de Europese Unie.
Van procesdruk en fijnmazige sectorale jurisprudentie van zowel het Hof van
Justitie als de nationale rechter gaat een signaalfunctie uit voor de Europese
wetgever om tot nader optreden te komen. Door het hoofdstuk heen speelde op
de achtergrond nadrukkelijk ook de (informele) samenwerking tussen nationale
rechter en Hof van Justitie en de taakverdeling bij de effectuering van het
materiële recht. Het volgende hoofdstuk gaat in op de formele samenwerking
tussen de nationale rechter en het Hof van Justitie, het terrein van het
prejudicieel verwijzingsrecht.
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4

PREJUDICIEEL VERWIJZINGSRECHT EN
RECHTERLIJKE AUTONOMIE
‘(514) Autonomie van de nationale rechter
De aldus omschreven positie van de nationale rechter in het kader van de
prejudiciële procedure kan het beste worden aangeduid met de term ‘autonoom’.
Daarmee wordt tot uiting gebracht dat de uitoefening van de bevoegdheid of de
plicht tot het stellen van prejudiciële vragen uitsluitend beheerst wordt door het
gemeenschapsrecht, met als gevolg dat bij de uitoefening van deze taak de nationale
rechter ten opzichte van het nationale recht een onafhankelijke positie inneemt: hij
is een communautaire rechter en als zodanig is hij gebonden aan artikel 234 EG dat
voor hem een dwingend karakter heeft.’
Barents 2005, p. 297
‘[…] de bij artikel 234 EG aan de rechter van eerste aanleg verleende autonome
bevoegdheid om zich tot het Hof te wenden.’
Hof van Justitie, zaak C-210/06, Cartesio r.o. 95

4.1 Inleiding
Zonder nationale rechters geen prejudiciële procedures bij het Hof van Justitie.
De prejudiciële procedure komt in wezen pas tot leven bij de beslissing van de
nationale rechter om een zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie. 1 De
beslissing over de noodzakelijkheid van een prejudiciële verwijzing voor de
beslechting van het geschil berust, volgens vaste rechtspraak, volkomen bij de
nationale rechter. 2 Ook de keuze van de onderwerpen waarover de nationale
rechter voorlichting wil van het Hof van Justitie, behoort in beginsel tot het
autonome terrein van de vraagsteller. 3 Datzelfde gaat op voor de bewoordingen
waarin de prejudiciële vragen worden gesteld. Maar op meer punten rond en in
1

Het verhaal gaat, uit monde van getuigen, dat de allereerste prejudiciële verwijzing
van een nationale rechter naar het Hof van Justitie onder het toenmalige artikel 177 EEGVerdrag destijds dan ook op waardige wijze werd gevierd met champagne in het
Groothertogdom Luxemburg. Vgl. Komninos 2008, p. xiii. Dit betrof de zaak 13/61, De
Geus/ Bosch na prejudiciële verwijzing door het Gerechtshof ’s-Gravenhage.
2
Zie bijvoorbeeld zaak C-415/93, Bosman, r.o. 59: ‘in het kader van de […]
neergelegde samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties en het Hof [is] het
uitsluitend een zaak van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de
verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing, om, gelet op de
bijzonderheden van het geval, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het
wijzen van zijn vonnis te beoordelen, als de relevantie van de vragen die hij aan het Hof
voorlegt.’ Vgl. zaak 56/65, LTM en zaak 13/68, Salgoil, zaak 283/81, Cilfit, r.o. 10.
3
Er moet wel samenhang bestaan tussen de gevraagde uitleg en het geschil dat
beslecht moet worden, ofwel de voorlichting moet ‘objectief noodzakelijk’ zijn. Vgl. P.J.G.
Kapteyn, ‘Chapter VI: Administration of Justice’, in: Kapteyn e.a. 2008, p. 487.
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de prejudiciële procedure komt het verschijnsel van nationale rechterlijke
autonomie beeldend naar voren.
Zoals Barents treffend aanneemt: de positie van de nationale rechter in de
prejudiciële procedure kunnen we misschien wel het beste omschrijven als een
autonome positie. 4 De invulling en conclusie die Barents daar vervolgens aan
verbindt, zou wat mij betreft wel kunnen worden aangevuld. De autonomie
beperkt zich namelijk niet alleen tot een onafhankelijke positie ten opzichte van
het nationale recht als afgeleide van de autonomie van het Europees recht als
zodanig, maar manifesteert zich feitelijk in de praktijk van het Europees recht
bij de nationale rechter ook op andere manieren. Zoals gezegd, ligt de
beoordeling van de noodzakelijkheid van een prejudiciële verwijzing bij de
nationale rechter. Dit is een vorm van autonomie in de sfeer van de beoordeling
en beslissing. Hierin is de nationale rechter niet alleen autonoom ten opzichte
van het nationale recht en de nationale wetgever, maar op dezelfde voet
autonoom ten opzichte van het Hof van Justitie en de Europese wetgever. De
mogelijke verwijzingsverplichting voor rechterlijke instanties in laatste aanleg
maakt dat principieel niet anders.
In dit hoofdstuk staat centraal wanneer en op welke manieren het verschijnsel
van nationale rechterlijke autonomie aan de orde is in het prejudicieel
verwijzingsrecht. 5 De drie paragrafen beslaan elk een eigen fase van de
nationale Europeesrechtelijke kant van het prejudicieel verwijzingsrecht. In de
eerste plaats is er aandacht voor de wereld voorafgaand aan het eventuele
verwijzen: hoe komt de mogelijkheid van de prejudiciële procedure aan de orde
in de onderzochte Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak? Het tweede
onderwerp van bespreking betreft de existentiële vraag van het verwijzingsrecht:
verwijzen of niet verwijzen, en wat daarbij komt kijken. In de derde plaats wil ik
stilstaan bij de situatie waarin een verwijzing heeft plaatsgevonden en het Hof
van Justitie van zich heeft laten horen door middel van een beschikking of
uitspraak. Wat vindt er vervolgens in de Nederlandse praktijk plaats? Bij ieder
4

Vgl. ook Barents in zijn annotatie bij zaak C-210/06, Cartesio, in: SEW 2009, p.
452. Zoals ook in hoofdstuk 2 naar voren kwam, spreekt Timmermans, in navolging van het
arrest Cartesio, een arrest met overigens rechter-rapporteur Timmermans, over het ‘autonome
karakter van de prejudiciële verwijzingsbevoegdheid’. Zie Timmermans 2010, p. 79.
5
In dit verband spreek ik liever van het prejudiceel verwijzingsrecht, dan van de
prejudiciële verwijzingsbevoegdheid en verwijzingsplicht; dit doet meer recht aan de
nationale Europeesrechtelijke kant van de aspecten die samenhangen met de prejudiciële
procedure. Elementen van dit hoofdstuk bouwen voort op mijn bijdrage aan de conferentie
Interface between EU law and national law op 23 juni 2006 in Amsterdam, gepubliceerd als
‘The Application of Community Precedent and Acte Clair by the Hoge Raad; A Case Study in
the Field of Establishment and Services’, in: D. Obradovic en N. Lavranos, Interface between
EU Law and National Law, Groningen: Europa Law Publishing 2007, p. 237-262.
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thema van bespreking volgen de voorbeelden, als onderbouwing en illustratie,
uit het achtergrondonderzoek naar de Nederlandse Europeesrechtelijke
rechtspraak waarin de vestigingsvrijheid en/of het vrijedienstenverkeer aan de
orde komt.
Ook voor dit hoofdstuk geldt dat de nadruk ligt op de bespreking van de
onderzochte rechtspraak. Over de achtergronden bij en theorievorming over de
prejudiciële procedure verwijs ik naar de bestaande literatuur. 6 Toch volgt hier
een beknopte introductie op de kern van de prejudiciële procedure, als een
vervolg op wat met betrekking tot dit instrument van rechterlijke samenwerking
al naar voren kwam in hoofdstuk 2. 7 Die bespreking zal hier overigens niet
worden herhaald. Zoals daar al duidelijk werd, bestaat er in beginsel voor alle
nationale rechters in de Europese Unie een bevoegdheid om een vraag met
betrekking tot de uitlegging van (vrijwel alle) terreinen van het Europees recht te
stellen aan het Hof van Justitie als deze noodzakelijk is voor de beslechting van
het geschil waarover de rechter dient te oordelen. Deze bevoegdheid is
gegrondvest in artikel 267 VWEU. Onder omstandigheden kan deze
verwijzingsbevoegdheid veranderen in een verwijzingsplicht op grond van de
derde alinea van de genoemde verdragsbepaling:
‘Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig
bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het
nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie
gehouden zich tot het Hof te wenden.’

In de jurisprudentie van het Hof van Justitie zijn drie kernuitzonderingen op
deze verwijzingsplicht ontwikkeld, die cumuleren in het standaardarrest Cilfit:
6

De Europeesrechtelijke literatuur over de prejudiciële procedure is overdadig. In het
bijzonder kan worden gewezen op Broberg, Fenger 2010 en Barents 2005, deel 3. Andere
bronnen zijn bijvoorbeeld Eijsbouts e.a. 2010, hoofdstuk 8, Lenaerts, Van Nuffel 2011, deel
VI, hoofdstuk 1 en P.J.G. Kapteyn, ‘Chapter VI: Administration of Justice’, in: Kapteyn e.a.
2008. Daarnaast valt te denken aan de bijdragen aan The Uncertain Future of the Preliminary
Rulings Procedure, Den Haag: Raad van State 2004, de annotaties van Lauwaars bij het arrest
Cilfit, Foto-Frost en Zuckerfabrik Süderdithmarschen en Soest, in Beukers e.a. 2010, P.J.G.
Kapteyn, ‘Een wegwijzer naar een zo efficiënt en effectief mogelijk verloop van de
prejudiciële procedure’, in: SEW 2009, nr 5, p. 200-207, Report of the working on the
preliminary ruling procedure, Europese Vereniging van Raden van State en hoogste
bestuursrechters, Newsletter no 20, 2008, C.W.A. Timmermans, ‘Over de prejudiciële
procedure en ‘acte clair’’, in: Mok-aria. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. M.R. Mok ter
gelegenheid van zijn 70e verjaardag, Deventer: Kluwer 2002, p. 349-358, Due-Rapport 2000,
A.W.H. Meij, Prejudiciële vragen van Nederlandse rechters en hun gevolgen, Preadvies
Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland 1993, Van
Rijn 1982 en Donner 1972.
7
Zie hoofdstuk 2, p. 30-39.
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a) de vraag is niet noodzakelijk voor de beslechting van het geschil
(Cilfit, r.o. 10),
b) de rechtsvraag betreft een acte éclairé (Cilfit, r.o. 13-14),
c) de rechtsvraag betreft een acte clair (Cilfit, r.o. 16-20). 8
In de eerste plaats wijst het Hof van Justitie op een verband tussen de tweede en
derde alinea van de rechtsvoorganger van artikel 267 VWEU. Nationale rechters
beschikken in het kader van de verwijzingsplicht over eenzelfde beoordelingsbevoegdheid met betrekking tot de noodzakelijkheid van een antwoord op een
rechtsvraag als geldt voor de rechters voor wie de verwijzingsplicht niet
opgaat. 9 De rechter is dus niet verplicht om te verwijzen als het antwoord op de
rechtsvraag niet bijdraagt aan beslechting van het geschil of ‘geen invloed kan
hebben op de oplossing van het geschil.’ Deze noodzakelijkheidsbeoordeling is
een feitelijk autonome beoordeling van de nationale rechter.
De tweede uitzondering op de verwijzingsplicht voor hoogste rechters betreft de
zogeheten acte éclairé. Deze uitzondering, zoals verwoord in het Cilfit-arrest,
gaat op ‘wanneer er al een vaste rechtspraak van het Hof bestaat over het punt
waarop het geding betrekking heeft; daarbij is niet van belang welke de aard was
van de procedures die aanleiding tot die rechtspraak hebben gegeven, en
evenmin dat de vraagpunten in geschil niet volstrekt identiek zijn.’ 10 Deze
uitzondering was in de kern al door het Hof van Justitie bevestigd in het vroege
arrest Da Costa. Het vestigde daarmee het gezag van zijn rechtspraak als vorm
van precedenten.
De derde uitzondering betreft de situatie van acte clair. Deze uitzondering op de
verwijzingsplicht heeft het Hof van Justitie voor het eerst aanvaard in de Cilfituitspraak, in de volgende bewoordingen: 11

8

Zaak 283/81, Cilfit. De lijn uit dit arrest staat nog steeds overeind en is bijvoorbeeld
herbevestigd in zaak C-461/03, Gaston Schul. Zie voor enige bondige achtergrond bij dit
arrest de annotatie van Lauwaars in: Beukers e.a. 2010, p. 149-153.
9
In r.o. 9 van het Cilfit-arrest maakt het Hof overigens duidelijk dat de prejudiciële
procedure geen rechtsmiddel is voor partijen, maar toehoort aan de rechter om zich ‘in
voorkomend geval ambtshalve tot het Hof te wenden.’
10
Zie zaak Cilfit, r.o. 14. Deze uitzondering werd in het arrest in de gev. zaken 2830/62, Da Costa al aanvaard, maar werd in het Cilfit-arrest uitgebreid tot vaste rechtspraak. In
r.o. 13 van het arrest Cilfit neemt het Hof van Justitie de benadering uit het arrest Da Costa:
‘het gezag van een door het hof reeds krachtens gegeven uitlegging [kan de verplichting om te
verwijzen] van haar grond beroven en derhalve van haar inhoud ontdoen; dat dit met name het
geval is, wanneer de opgeworpen vraag zakelijk gelijk is aan een vraag welke reeds in een
gelijksoortig geval voorwerp van een prejudiciële beslissing is geweest.’
11
Zaak 283/81, Cilfit.
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‘de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht kan zo evident zijn, dat
redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de wijze waarop de gestelde vraag
moet worden opgelost.’

Voordat de nationale rechter tot die conclusie komt, haast het Hof van Justitie in
zijn arrest mee te geven dat de nationale rechter ervan overtuigd dient te zijn:
‘dat die oplossing even evident zou zijn voor de rechterlijke instanties van de andere
lidstaten en voor het Hof van Justitie. Enkel wanneer aan deze voorwaarden is
voldaan, kan de nationale rechter ervan afzien de vraag aan het Hof voor te leggen,
12
en ze op eigen verantwoordelijkheid oplossen.’

In de rechtsoverwegingen die hierop volgen, geeft het Hof van Justitie strikte
aanvullende criteria. De rechter ‘moet rekening houden met de kenmerken van
het gemeenschapsrecht en de bijzondere moeilijkheid bij de uitlegging ervan.’
Verder is belangrijk dat de Europeesrechtelijke teksten in de verschillende
taalversies gelijkelijk authentiek zijn en de uitlegging ervan dan ook ‘een
vergelijking van de verschillende taalversies vereist.’ Bovendien dient de rechter
rekening te houden met het karakter van de rechtsbegrippen in het Europees
recht en moet een bepaling worden uitgelegd ‘in het licht van dit recht in zijn
geheel, zijn doelstellingen en zijn ontwikkelingsstand op het ogenblik waarop de
betrokken bepaling moet worden toegepast.’ 13 In de literatuur is wel betoogd dat
deze eisen aan de acte clair-uitzondering op de verwijzingsplicht met gezond
verstand ofwel met common sense dienen te worden begrepen, 14 toch heeft het
Hof van Justitie tot op heden geen reden gezien tot een nadere nuancering in zijn
rechtspraak te komen.
In de rechtspraak van het Hof van Justitie is wel duidelijk geworden dat de
verwijzingsplicht als zodanig ook niet opgaat in die gevallen waarin de
(beroeps-)rechter in een kort geding procedure rechtspreekt, zolang er de
mogelijkheid voor partijen bestaat een bodemprocedure op te starten. 15 Voor de
volledigheid zij vermeld dat bij de navolgende bespreking van het prejudicieel
verwijzingsrecht in relatie tot nationale rechterlijke autonomie alleen de
mogelijkheid voor de nationale rechter om uitleggingsvragen voor te leggen aan
het Hof van Justitie aan de orde komt. Kwesties rond de prejudiciële procedure
betreffende de geldigheid van Europese maatregelen vallen buiten het bestek
12

Zaak 283/81, Cilfit, r.o. 16.
Zaak 283/81, Cilfit, r.o. 17-20.
14
Zie bijvoorbeeld het Report of the working on the preliminary ruling procedure,
Europese Vereniging van Raden van State en hoogste bestuursrechters, Newsletter no 20,
2008, p. 11 en Kapteyn 2009, p. 205.
15
Vgl. zaak 107/76, Hoffmann-La Roche en gev. zaken 35/82 en 36/82, Morson and
Jhanjan.
13
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van de bespreking, om de eenvoudige reden dat deze procedure in het
achtergrondonderzoek naar Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak in
relatie tot Europese maatregelen in het kader van de vestigingsvrijheid en het
vrijedienstenverkeer niet aan de orde is geweest. 16
4.2

Een wereld voor verwijzen

Voordat een nationale rechter tot verwijzen komt, speelt zich een wereld af die
buiten het zicht blijft wanneer de aandacht alleen uitgaat naar de
Europeesrechtelijke rechtspraak van het Hof van Justitie. In de vorige
hoofdstukken werd al duidelijk dat in lang niet alle vrijverkeerzaken voor de
nationale rechter de volledige toetsingssystematiek wordt doorlopen. In
sommige zaken slaagt het beroep op een vrijheid naar het oordeel van de rechter
simpelweg niet, is het bestaan van het interstatelijk effect niet aangetoond of kan
er van een belemmering in het concrete geval geen sprake zijn. In dat licht zijn
er wel wat parallellen te maken met de fase voorafgaand aan de vraag of
prejudiciële verwijzing noodzakelijk is: het prejudicieel verwijzingsrecht laat
zich in de onderzochte rechtspraak niet zonder meer beschrijven aan de hand
van de verwijzingsplicht en de door het Hof van Justitie daarop geaccepteerde
uitzonderingen.
In de praktijk van de Nederlandse rechter zien we dat er diverse voorvragen
spelen. Deze komen aan de orde in de fase die ik de ‘wereld voor het verwijzen’
zou willen noemen. In deze fase speelt de feitelijke autonomie van de nationale
rechter een rol van betekenis. De rechter beoordeelt het karakter van de zaak,
vergelijkt de zaak met bestaande rechtspraak en gaat na of er reden zou kunnen
zijn om na te denken over prejudiciële verwijzing. De context van het geschil is
erg belangrijk: is het een geschil in eerste aanleg? Is het een zaak met als doel
een voorlopige voorziening? Wat zijn de beroepsmogelijkheden na deze
uitspraak? Welke eerdere Nederlandse rechtspraak bestaat er over dit geschil?
Heeft een partij erop aangedrongen?
Verschillende elementen spelen een wezenlijke rol in deze voorafgaande fase
aan al dan niet prejudicieel verwijzen. Vanzelfsprekend is van belang of de
beoordeling van de zaak in handen is van een rechter in eerste instantie, dan wel
in beroep of (tevens) laatste instantie. Daarmee samenhangend speelt de
‘rijpheid van het geding’ een belangrijke rol. De context waarbinnen de zaak
moet worden gesitueerd, heeft invloed op de vormgeving van al dan niet
verwijzen. Ten slotte is het van belang of een partij of partijen gezamenlijk
16

Zie daarover bijvoorbeeld de annotatie van Lauwaars bij het arrest Foto-Frost in
Beukers e.a. 2010, p. 183-186
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verzoeken tot het stellen van prejudiciële vragen of dat de verwijzing, kennelijk,
ambtshalve plaatsvindt. Laten we deze elementen aan de hand van de
Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak nader onder de loep nemen.
De Verdragsrechtelijke basis van de prejudiciële procedure werd geciteerd in
hoofdstuk 2. Artikel 267 VWEU leert dat iedere rechterlijke instantie van de
lidstaten de bevoegdheid heeft om vragen van uitleg over het Europees recht te
stellen en rechterlijke instanties in laatste aanleg soms de plicht daartoe hebben.
Die bevoegdheid is zeer duidelijk: uit hoofde van het Europees recht heeft de
nationale rechter een autonome bevoegdheid tot prejudiceel verwijzen naar het
Hof van Justitie bij rechtsvragen van Europees recht waaraan niet kan worden
getornd. Het richtinggevende arrest in dit verband is nog altijd het arrest
Rheinmühlen, in 2010 door Timmermans opnieuw geannoteerd. 17 Het Hof van
Justitie overweegt daarin onder meer dat de
‘nationale rechterlijke instanties de meest uitgebreide bevoegdheid bezitten zich tot
het Hof van Justitie te wenden, indien zij menen dat een bij hen aanhangig geding
vragen opwerpt welke een uitlegging of een beoordeling van de geldigdheid van
bepalingen van gemeenschapsrecht verlangen en ter zake waarvan zij een beslissing
moeten nemen.’

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt in het bijzonder de autonome
positie van lagere rechters ten opzichte van het nationale recht: naar het oordeel
van het Hof mag de nationale wetgeving of een nationaal voorschrift de
bevoegdheid van een nationale rechter om een vraag van Europees recht voor te
leggen, niet inperken.
In de Europese rechtsontwikkeling bij het Hof van Justitie zien we het nut van
dit aspect van de nationale rechterlijke autonomie terugkeren, ook wat de
rechtsontwikkeling met betrekking tot de vestigingsvrijheid en het
vrijedienstenverkeer betreft. Door rechters in eerste aanleg of lagere rechters
hebben belangrijke verwijzingen op het terrein van deze vrijheden
plaatsgevonden. Juist in de Nederlandse rechtspraak bestaan daarvan
kenmerkende voorbeelden die tot sprekende arresten hebben geleid.
Om een paar voorbeelden te noemen: de verwijzing van het Gerechtshof ’sGravenhage in de zaak 352/85, Bond van adverteerders. 18 Het Kantongerecht
Roermond in de zaak C-115/97 tot C-117/97, Brentjes. 19 De rechtbank Roermond in

17
Zaak 166/73, Rheinmühlen. Herbevestigd in zaak C-210/06, Cartesio en zaak C173/09, Elchinov. Zie Timmermans 2010.
18
Gerechtshof ’s-Gravenhage, 30 oktober 1985, KG 1985/374.
19
Kantongerecht Roermond, 18 maart 1997, JAR 1997/81, PRG 1997/4753.
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de zaak C-157/99, Smits Peerbooms. 20 Het Kantongerecht Amsterdam in de zaak C167/01, Inspire Art, 21 en bijvoorbeeld de rechtbank ’s-Gravenhage, zp Assen in de
zaak C-327/02, Panayotova e.a. 22

Zo zien we een eigenwijze rechter in eerste of tweede aanleg opereren die niet
verder laat procederen tot een vonnis in hoogste beroep, maar voor de
beslechting van het geschil zelf voorlichting wenst van het Hof van Justitie.
Tegelijkertijd bestaat overigens ook de rechter in laatste aanleg die zijn eigen
wijsheid voorop stelt en koerswijzigingen doorvoert zonder verwijzing naar het
Hof van Justitie.
Zo is het boeiend om te zien dat binnen de Nederlandse Europeesrechtelijke
rechtspraak over een bepaald terrein, zoals bijvoorbeeld de rechtspraak omtrent de
Wet arbeid vreemdelingen in het licht van de vestingsvrijheid en het
vrijedienstenverkeer, de lijnen in de jurisprudentie van de Afdeling kunnen wijzigen
zonder dat, in eerste instantie althans, over deze materie verwijzing naar het Hof van
23
Justitie heeft plaatsgevonden.

Dat hoogste nationale rechtscolleges te maken kunnen hebben met de
verwijzingsplicht, staat buiten kijf. Bij hun praktijk zal in de volgende paragraaf
in het bijzonder worden stilgestaan, omdat voor hen de vraag van al dan niet
verwijzen pregnanter aanwezig is dan bij lagere rechters. Maar in bepaalde
zaken zijn niet altijd de hoogste nationale rechtscolleges aan te merken als
rechter in laatste aanleg. In die omstandigheden geldt dan ook de
verwijzingsplicht voor lagere rechters. Hier speelt het nationale procesrecht een
doorslaggevende rol. Voor bepaalde geschillen kan de sector kanton van een
Nederlandse rechtbank bijvoorbeeld de rechter in laatste instantie zijn en dus te
maken hebben met de verwijzingsplicht. Toch ben ik dergelijke voorbeelden in
de
onderzochte
Nederlandse
Europeesrechtelijke
rechtspraak niet
20

Rechtbank Roermond, 28 april 1999.
Kantongerecht Amsterdam, 5 februari 2001, JOR 2001/200.
22
Rechtbank ’s-Gravenhage, zp. Assen, 16 september 2002, LJN AF1211, waarna de
Afdeling bestuursrechtspraak verwees over vergelijkbare thematiek in de uitspraak van
ABRVS, 4 februari 2003, LJN AF4459 onder verwijzing naar de de prejudiciële verwijzing
van de zittingsplaats Assen.
23
Zie hierover bijvoorbeeld de noot van Tjebbes bij de uitspraak ABRvS, 30 januari
2008, LJN BC3078 opgenomen in JV 2008/134. Hij verwoordt het als volgt: ‘De Afdeling
lijkt na enige m.i. ongelukkig uitgevallen uitspraken met betrekking tot grensoverschrijdende
dienstverlening, of detachering (de uitspraken van 2 augustus 2006, JV 2006/360 en 361, RV
2006, 44; de uitspraak van 5 september 2007 ve07001614 JV 2007/454) een nieuwe koers te
volgen, die is ingezet met de uitspraak van 14 november 2007 JV 2007/544, ve07002139, en
wordt vervolgd door de bovenstaande uitspraak en de eveneens in deze aflevering van JV
opgenomen uitspraak van 5 maart 2008 JV 2008/147, ve08000426.’ Deze jurisprudentie komt
nog aan bod in hoofdstuk 5 over nationale Europeesrechtelijke precedenten.
21
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tegengekomen. Dat maakt echter niet dat er geen andere interessante observaties
met betrekking tot de lagere rechters en het prejudicieel verwijzingsrecht
vermeldenswaard zijn.
In het merendeel van de zaken waarin de nationale rechter op de vraag naar
prejudiciële verwijzing ingaat, heeft een van de partijen daarop aangedrongen 24
of hebben de partijen dat zelfs gezamenlijk gedaan. Toch lijkt het er zo nu en
dan ook op dat de nationale rechter ambtshalve tot de afweging van al dan niet
verwijzen komt en die afweging expliciet onderdeel van het vonnis laat zijn. De
problematiek van al dan niet verwijzen gebeurt zo, kennelijk, op eigen initiatief.
Dit is niet altijd duidelijk te herleiden, wanneer we alleen de uitspraak van de
rechter tot onze beschikking hebben.
In dit verband is vermeldenswaard de procedure voor het Gerechtshof ’sHertogenbosch in de zaak Van de Coevering. Uit de einduitspraak blijkt dat de
belanghebbende en zijn gemachtigde, die opkomen tegen een naheffingsaanslag
BPM, niet ter zitting zijn verschenen, maar het Gerechtshof bij (tussen)uitspraak
van 31 mei 2005 het Hof van Justitie wel om uitleg van het Europees recht heeft
25
gevraagd.

Misschien is enerzijds ‘verzocht’ of anderzijds ‘ambtshalve’ geen goede
tegenstelling; formeel vinden alle prejudiciële verwijzingen ambtshalve plaats:
het is de nationale rechter die uit hoofde van zijn autonome bevoegdheid de
vraag aan het Hof van Justitie voorlegt en beslist over de noodzakelijkheid van
deze vraag voor de beslechting van het geding. Kijkend naar de onderzochte
Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak ontstaat evenwel het beeld dat
praktisch altijd een verzoek van een partij de eerste aanzet is tot het mogelijk
verwijzen van de zaak naar het Hof van Justitie.
Het mag evident zijn dat niet in iedere zaak voor de rechter in eerste aanleg de
prejudiciële procedure überhaupt een rol speelt. Toch had ik voorafgaand aan
het onderzoek niet gedacht dat bij zoveel zaken voor de lagere rechters de
prejudiciële procedure wel degelijk tot de overwegingen van het vonnis behoort.
Het is opvallend dat partijen die zich op het Europese recht beroepen, de
mogelijkheid tot verwijzing met regelmaat nadrukkelijk in de stellingen
opnemen.

24

Zie bijvoorbeeld Hoge Raad, 8 mei 1998, NJ 1998, 496.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 april 2007, LJN BA6625. Bij het nader
onderzoek, na de beschikking van het Hof van Justitie verschijnt de belanghebbende in deze
procedure overigens wel ter zitting.
25
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In eerstelijnsrechtspraak voeren partijen die zich beroepen op de vrijheden,
regelmatig aan dat de rechter bij twijfel vooral dient te verwijzen naar het Hof
van Justitie. Zo valt te lezen in een uitspraak van de rechtbank Haarlem dat een
partij, in de woorden van de rechtbank, oproept:
‘Voor het geval de rechtbank het standpunt van eiseres niet deelt, verzoekt zij de
rechtbank op de voet van artikel 234 EG het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen (hierna: HvJ EG) te verzoeken over de vraag in geding een
26
uitspraak te doen.’

Vaak doet de rechter weinig substantieels met het verzoek om bij twijfel vooral
te verwijzen, soms zelfs zonder er in de uitspraak aandacht aan te schenken.27 In
het geval van de zojuist geciteerde uitspraak van de rechtbank Haarlem
motiveert de rechter de afwijzing om niet te prejudicieel te verwijzen met een
beroep op het feit dat er op het moment van de uitspraak over vergelijkbare
thematiek nog een procedure bij de Hoge Raad loopt. In die procedure heeft de
advocaat-generaal voorgesteld prejudiciële vragen te stellen, maar is het arrest
van de Hoge Raad nog niet gewezen: ‘Onder deze omstandigheden acht de
rechtbank het niet nodig om de door eiseres opgeworpen vragen aan het HvJ EG
voor te leggen.’ 28 Soms lijkt het beroep op de vrijheid al dusdanig opmerkelijk
of impliciet hypothetisch dat de rechter niets ziet in verwijzen en bovendien de
aard van de procedure zich er, naar een begrijpelijk oordeel van de rechtbank,
niet voor leent. 29
Ook valt in de rechtspraak van de lagere rechters waar te nemen dat acte clairmotiveringen gebruikt worden. De rechtbank ’s-Gravenhage ziet bijvoorbeeld in
een uitspraak geen aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen, omdat
‘geen sprake is van twijfel’. 30 Dat is een variatie op de in Nederland gangbare
‘eigen’ termen, gemunt voor de bepaling van de aanwezigheid van de
26

Rechtbank Haarlem, 17 januari 2008, LJN BC3724.
Rechtbank ’s-Gravenhage, zp ’s-Hertogenbosch, 6 maart 2007, LJN BA2120.
Weliswaar wordt vastgesteld dat de ABRvS in haar uitspraak van 19 juli 2005, JV 2005/331
over samenhangende materie prejudicieel heeft verwezen, maar op het verzoek van de Turkse
zelfstandige in het onderhavig geval wordt niet ingegaan.
28
Rechtbank Haarlem, 17 januari 2008, LJN BC3724. Zie ook bijvoorbeeld:
Rechtbank 29 januari 2008, LJN BD1614.
29
Zie bijvoorbeeld rechtbank Breda, 26 juli 2007, LJN BB2328. In dit geval verplaatst
een textielonderneming zich van Twente naar België. Een werknemer verzoekt ontbinding
van de arbeidsovereenkomst wegens verandering van omstandigheden. De onderneming
beroept zich op de vestigingsvrijheid en het vrije verkeer van personen, de verplaatsing komt
niet voor risico van de ondernemer en verzoekt om prejudiciële verwijzing. Kantonrechter
ziet daarvoor geen aanleiding, ‘nog afgezien van het feit dat de door verzoeker gewenste
spoedige en onvoorwaardelijke ontbinding daarmee illusoir wordt’.
30
Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 januari 2008, LJN BD1614.
27
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uitzondering op de verwijzingsplicht. De Hoge Raad spreekt in zijn uitspraken
met regelmaat over ‘naar redelijkerwijze niet voor twijfel vatbaar is’ in een
oordeel over Europeesrechtelijke aspecten van een zaak. Dat is in wezen een
Nederlandse hertaling van de acte clair-uitzondering op de verwijzingsplicht.
Door deze zinsnede op te nemen in de uitspraak tracht de rechter nog eens extra
duidelijk te maken dat het rechtsoordeel evident juist is: er zijn redelijkerwijs
geen twijfels over mogelijk, zodat verwijzing zeker niet noodzakelijk is. Dit is
een aanpak waar verderop in dit hoofdstuk nog bij zal worden stilgestaan.
Zoals gezegd, is het opvallend dat de zinsnede ‘naar redelijkerwijze niet voor
twijfel vatbaar is’ betrekkelijk vaak bij de lagere rechter en eerste
beroepsinstanties naar voren komt. De rechtbank Breda geeft in dit verband een
eerste voorbeeld van een acte clair-overweging:
‘4.7. De rechtbank acht zijn hiervoor gegeven oordelen inzake de toepassing van het
gemeenschapsrecht redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar. Mitsdien zal de
rechtbank ook niet, anders dan belanghebbende heeft voorgesteld, overgaan tot het
31
stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie.’

Een tweede voorbeeld biedt een uitspraak van het Gerechthof ’s-Hertogenbosch
van 11 augustus 2006. Daarin wordt de zinsnede ‘redelijkerwijs niet voor twijfel
vatbaar’ gebruikt voor zowel de aanname dat er sprake is van een belemmering,
als bij het oordeel dat de maatregel, artikel 25 van de Wet geregelde
vermindering van belasting voor kleine ondernemers, geschikt is om in dit geval
het nagestreefde doel te waarborgen. 32
Een derde voorbeeld biedt het Gerechtshof Amsterdam in een procedure over de
verlenging van de navorderingstermijn van artikel 16, lid 4 AWR tegen de
achtergrond van de vestigingsvrijheid en het vrijekapitaalverkeer, De eventuele
belemmering wordt ‘‘naar redelijkerwijze niet voor twijfel vatbaar is’ in een
geval als het onderhavige voldoende gerechtvaardigd’. 33
Maar ook de andere ‘standaard’-uitzondering, de acte éclairé, zien we terug in
de rechtspraak van de lagere rechters. In de kwestie tussen De Lotto en
Ladbrokes over het aanbieden van kansspelen via het internet in het licht van het
vrijedienstenverkeer dringt Ladbrokes bij de rechtbank Arnhem aan om gebruik
te maken van de bevoegdheid om te verwijzen naar het Hof van Justitie. 34 De
31

Rechtbank Breda, 14 januari 2006, LJN AV0996.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 11 augustus 2006, LJN AZ8215.
33
Gerechtshof Amsterdam, 18 januari 2006, LJN AU9845 en LJN AU9848. Ook
bijvoorbeeld Gerechtshof Amsterdam, 1 februari 2006, LJN AV1218.
34
Rechtbank Arnhem, 2 juni 2004, LJN AP0418, r.o. 4.40.
32
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rechtbank verwerpt dit verzoek in een tussenvonnis, omdat naar haar oordeel en
onder verwijzing naar arresten van het Hof van Justitie in de zaken Schindler,
Läärä, Anomar, Gambelli, sprake is van een acte éclairé. 35 Uit die rechtspraak
van het Hof van Justitie valt af te leiden dat de nationale rechters moeten
beoordelen of belemmeringen op het vrijedienstenverkeer al dan niet
gerechtvaardigd zijn.
Het Gerechtshof hanteert in de beroepsprocedure eenzelfde aanpak en
overweegt summier:
‘Gezien het voorgaande bestaat geen aanleiding om, zoals door Ladbrokes is
verzocht, vragen omtrent de uitleg van het EG-verdrag te stellen aan het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschap.’ 36

Maar de aanhouder wint: ook in de uiteindelijke procedure bij de Hoge Raad
verzoekt Ladbrokes tot verwijzing naar het Hof van Justitie. 37 De Hoge Raad
besluit dat te doen. De stellingen van partijen lijken voor de Hoge Raad de
primaire reden te zijn om toch te verwijzen, al lijken de prejudiciële vragen in
dit geval ook bijzonder geinspireerd te zijn door de voorzet daartoe in de
conclusie van de advocaat-generaal Keus.
Verduidelijking van het Europees recht door een nationale Europeesrechtelijke
precedent kan er ook toe leiden dat de rechter geen aanleiding ziet om van zijn
prejudicieel verwijzingsrecht gebruik te maken. Een illustratie daarvan biedt een
uitspraak van de rechtbank Zwolle:
‘Nu de Afdeling over de vraag of het bepaalde in artikel 2 van de Wav strijdig is
met artikel 49 EG-Verdrag reeds haar oordeel heeft uitgesproken ziet de rechtbank,
anders dan namens eiseres is verzocht, geen aanleiding hieromtrent prejudiciële
38
vragen aan het HvJ te stellen.’

Een van de belangrijkste voorvragen komt in wezen neer op de ‘rijpheid van het
geding’. Daarmee wordt bedoeld dat de zaak in feiten en recht voldoende
ontwikkeld is, zodat een mogelijk prejudicieel antwoord van het Hof niet wordt
doorkruist door een andere voorstelling van de zaak in een latere fase van de
nationale procedure. Deze voorwaarde wordt ook in de Europeesrechtelijke

35

Zaak C-275/92, Schindler, zaak C-124/97, Läärä, zaak C-300/01, Anomar, zaak C243/01, Gambelli.
36
Gerechtshof Arnhem, 17 oktober 2006, LJN AZ0222.
37
Hoge Raad, 13 juni 2008, LJN BC8970.
38
Rechtbank Zwolle, 7 juli 2008, LJN BD8988.
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doctrine opgemerkt. 39 Ook het Hof van Justitie signaleert in zijn handreiking
voor de nationale rechter met betrekking tot de procedure dat voorafgaand aan
de verwijzing het geschil al goed op weg moet zijn.
De rijpheid van het geding verklaart natuurlijk dat rechters in eerste aanleg
terughoudender zijn in prejudicieel verwijzen. Het geding kan zich mogelijk nog
verder ontwikkelen in een beroepsprocedure. Een andere reden kan zijn dat met
prejudiciële verwijzing de primaire geschilbeslechtingsfunctie voorlopig aan de
horizon verdwijnt. Soms zien we dat de Nederlandse rechter dit expliciet terug
laat komen in zijn vonnis. Een voorbeeld biedt de rechtbank Arnhem in een
procedure over de beperking van de fiscale eenheid voor in Nederland
gevestigde vennootschappen. De rechtbank overweegt, na toetsing aan de
vestigingsvrijheid:
‘Ten slotte merkt de rechtbank op dat artikel 234 EG de nationale rechterlijke
instanties waarvan de uitspraken vatbaar zijn voor hoger beroep, de mogelijkheid
biedt aan het Hof van Justitie prejudiciële vragen over de uitlegging van het EGVerdrag te stellen. De rechtbank acht het evenwel niet opportuun in dit stadium aan
het Hof van Justitie vragen te stellen over de verenigbaarheid van de Nederlandse
40
regeling van de fiscale eenheid met het gemeenschapsrecht.’

Dat laat onverlet dat de autonome bevoegdheid om in dergelijke gevallen te
verwijzen, nog steeds aanwezig is, maar naar het autonome oordeel van de
Nederlandse rechter het ‘niet opportuun’ is. Het uiteindelijke oordeel over de
vraag of een zaak voldoende rijp voor verwijzing is, behoort toe aan de nationale
rechter. Soms wijst de rechter op het feit dat er nog een andere procedure loopt
die kennelijk geschikter is voor prejudiciële verwijzing. 41
Aan te nemen valt dat het criterium van de rijpheid van het geding in het
algemeen vervuld is in zaken van hoger beroep en in laatste instantie. Met het
gegeven dat er geen of beperkte beroepsmogelijkheden openstaan tegen de
beslissing van de rechter, is verbonden dat de rechtsstrijd tussen partijen zich
heeft ontwikkeld en zich concentreert op de eindbeslechting van het geschil.
De ‘rechterlijke omgeving’ speelt impliciet, en soms expliciet, een belangrijke
rol voorafgaand aan de vraag of al dan niet tot prejudiciële verwijzing moet
worden overgegaan. Dat kan verduidelijkt worden aan de hand van een

39
Zie hierover bijvoorbeeld Broberg en Fenger 2010, p. 304 e.v. Prechal 2006, p.440441. En met zoveel woorden Kapteyn/VerLoren van Themaat 2003, p. 398.
40
Rechtbank Arnhem, 7 juli 2006, LJN AY6200.
41
Rechtbank Haarlem, 17 januari 2008, LJN BC3724.
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voorbeeld uit de Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak met betrekking tot
de Europeesrechtelijke houdbaarheid van de Nederlandse kansspelregulering.
Zoals in het vorige hoofdstuk al duidelijk werd, bestaat er op dit vlak een
aanzienlijke hoeveelheid Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak. Ondanks
het feit dat verschillende partijen opriepen om bepaalde kwesties voor te leggen
aan het Hof van Justitie, werd tot voor kort niet verwezen. Het Gerechtshof
Arnhem zag in de bodemprocedure Lotto t. Ladbrokes, zoals hierboven aan de
orde kwam, geen aanleiding om prejudiciële vragen van uitleg aan het Hof van
Justitie te stellen. 42 Pas nadat de Afdeling in het geval Betfair tot verwijzing
overging, ging ook de Hoge Raad in de bodemprocedure Ladbrokes t. Lotto
overstag. 43
Een ander element dat van doen heeft met de rechterlijke omgeving wordt
gevormd door hangende prejudiciële zaken die van invloed zijn op zaken bij de
Nederlandse rechter. Waar hebben we het dan over? In de eerste plaats gevallen
waarin tijdens de loop van de procedure blijkt dat er een relevante zaak op
hetzelfde terrein bij het Hof van Justitie aanhangig is. Dan bestaan er, grofweg,
drie opties:
1) schorsen en afwachten, 44 of
2) schorsen en ook verwijzen, 45
3) de uitspraak desalniettemin doen, 46 al dan niet nadat partijen in de
gelegenheid zijn gesteld op het arrest te reageren. 47
42

Gerechtshof Arnhem, 17 oktober 2006, LJN AZ0222.
ABRVS, 14 mei 2008, LJN BD1483, Hoge Raad, 13 juni 2008, LJN BC8970.
44
Een voorbeeld geeft het arrest Hoge Raad, 8 augustus 2008, LJN BD1501 waarin
gelegenheid wordt gegeven aan partijen om te reageren op zaak C-379/05, Amurta. In een
uitspraak van de rechtbank Breda, 25 augustus 2006, LJN BG6482, verzoekt een
belanghebbende zijn beroep aan te houden tot het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan op
de verwijzing van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 31 mei 2005, de zaak C-242/05, Van de
Coevering. In een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 11 januar i 2006, LJN
AV1522, blijkt op verzoek van belanghebbende en met instemming van de Inspecteur
besloten de zaak aan te houden tot het Hof van Justitie arrest wees in zaak C-376/03, zaak D.
Interessant gegeven is dat in deze zaak zelf ook al werd verwezen naar het Hof van Justitie.
Dat leverde het arrest C-364/01, Erven Barbier op. Na het arrest in zaak D zijn partijen in de
gelegenheid gesteld daarop te reageren, voordat het Gerechtshof tot een eindbeslissing kwam.
45
Een belangrijke reden voor de Hoge Raad om alsnog te verwijzen in de zaak
Ladbrokes, zie Hoge Raad, 13 juni 2008, LJN BC8970. Ook zien we dit terug in de loop van
de procedure in de zaak Betfair bij de ABRvS, 14 mei 2008, LJN BD1483, waarin overigens
eerst ook aan partijen de mogelijkheid is geboden om te reageren op zaak C-260/04,
Commissie t. Italië.
46
Zie bijvoorbeeld rechtbank ’s-Gravenhage, 6 maart 2007, LJN BA2120, waarin
vastgesteld wordt dat de Afdeling heeft besloten prejudiciële vragen te stellen over de
reikwijdte van artikel 41 van het Aanvullend Protocol in het licht van het mvv-vereiste.
Zelfde aanpak over dezelfde prejudiciële vragen is te vinden in rechtbank ’s-Gravenhage, zp.
43
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De variatie in deze rechterlijke praktijk zou bekritiseerd kunnen worden uit het
oogpunt van het onafhankelijke karakter dat de directe werking van de
Verdragsbepalingen met betrekking tot de vrijheden in zich draagt, 48 maar moet
toch uit proceseconomische motieven als zeer wel verdedigbaar worden
beschouwd. Hier naderen we de kernvraag in de prejudiciële procedure: het al
dan niet verwijzen en, wanneer wordt verwezen, de manier waarop dat wordt
gedaan.
4.3

To refer or not to refer

Het tweede centrale thema in dit hoofdstuk kan eenvoudig worden samengevat:
a) De rechter verwijst niet,
b) De rechter verwijst. 49
Als de rechter er toe besluit om te verwijzen, dan komt direct aan de orde hoe de
rechter dat daadwerkelijk doet, en dat is het tweede onderwerp van deze
paragraaf. In deze paragraaf leggen we de nadruk op de uitspraken van de
hoogste Nederlandse rechtscolleges.
Eerst een opmerking over de keuze om al dan niet te verwijzen. Hier zien we de
nationale rechterlijke autonomie onmiskenbaar naar voren treden. Centraal staat
de vraag voor de rechter of prejudicieel verwijzen noodzakelijk en wenselijk is.
Die beoordeling doet niemand anders dan de nationale rechter zelf. Het is een
autonome beslissing, waarop soms het bestaan van de verwijzingsplicht kan
inwerken, maar of de verwijzingsplicht in het concrete geval bestaat, is
wederom ter beoordeling van de nationale rechter. Zoals al in de inleiding bij dit
hoofdstuk aan de orde kwam, is de noodzakelijkheidsvraag daarom de crux in
het al dan niet verwijzen naar het Hof van Justitie.

Arnhem, 31 augustus 2007, LJN BB6013. Zie over de verlengde navorderingtermijn voor
buitenlandse spaartegoeden rechtbank ’s-Gravenhage, 20 mei 2009, LJN BI6310, r.o. 4.7-4.8.
47
Zie bijvoorbeeld Hoge Raad, 5 januari 2007, waarin gelegenheid wordt gegeven om
te reageren op zaak C-170/03, Feron. Of Hoge Raad, 30 november 2007, LJN AX7244
waarin gelegenheid wordt geboden om te reageren op zaak C-170/05, Denkavit.
48
Vgl. Jans en Prinssen 2002, p. 108: ‘... the Court of Appeal refused to apply a
directly effective provision of the Nitrate Directive by reference to a pending infringement
procedure before the ECJ. In order to avoid divergent rulings the Court of Appeal decided to
stay the procedure and wait for the judgment of the ECJ. In our view this is incompatible with
the independent nature of the doctrine [of direct effect].’
49
Deze titel werd eerder al eens gehanteerd door B.H. ter Kuile, ‘To Refer or not to
Refer’, in: D. Curtin en T. Heukels (eds), Institutional Dynamics of European Integration,
Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers 1994, p. 381-390.
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A De rechter verwijst niet
In de onderzochte rechtspraak heeft niet verwijzen de overhand. De verwijzing
vormt een uitzondering. In de regel verwijst de Nederlandse rechter, en dan
spreek ik zowel over de lagere als hoogste rechters, niet naar het Hof van Justitie
voor de beslechting van een geschil waarin de vestigingsvrijheid of het
vrijedienstenverkeer aan de orde is. Vandaag de dag is dat in ieder geval niet
meer de gangbare praktijk. Daarvoor zijn verschillende factoren en redenen aan
te wijzen.
-Oordeel over de vrijheden niet noodzakelijk voor de beslechting van het geschil
Als een beroep op de vrijheden niet concreet is onderbouwd en/of er naar het
oordeel van de rechter geen belemmering bestaat, is daarmee gegeven dat er
naar het oordeel van de rechter geen rechtsvraag naar Europees recht is en dus
ook geen noodzaak om eventueel verplicht te zijn om te verwijzen. 50
Een voorbeeld wordt geboden door de Albany-zaak bij de Hoge Raad. 51 Nadat
het kantongerecht in Arnhem deze zaak met mededingingsrechtelijk
georiënteerde vragen naar het Hof van Justitie had verwezen, 52 procedeerden
beide partijen tegen de beslissing om te verwijzen. Albany stelde zich op het
standpunt dat voorlichting van het Hof van Justitie over de vestigingsvrijheid en
het vrijedienstenverkeer ook noodzakelijk zou zijn. De Hoge Raad oordeelt, in
navolging van advocaat-generaal Mok, dat de essentiële karakteristieken van de
regulering in dit geval binnen de sfeer van het mededingingsrecht moeten
worden geplaatst, zodat prejudiciële vragen over de vestigingsvrijheid en het
vrijedienstenverkeer niet noodzakelijk zijn.
-De vraag betreft een ‘acte clair’, expliciet of impliciet
De genuanceerde uitwerking van de acte clair-uitzondering van het Hof van
Justitie in het arrest Cilfit, die hierboven aan de orde kwam, komt in de
onderzochte rechtspraak praktisch niet voor. Een vergelijking van verschillende
taalversies vindt bijvoorbeeld in de onderzochte rechtspraak, in de rechterlijke
uitspraak althans, niet zichtbaar plaats. Ook de andere aanvullende criteria
komen in de rechterlijke uitspraken praktisch niet woordelijk voor, dat is althans
een signaal over de doorwerking van deze criteria in de onderzochte
Nederlandse rechtspraak. In dit verband is het interessant dat Lauwaars uit het
arrest Köbler afleidt dat ook het Hof van Justitie de band met de aanvullende

50
Zie bijvoorbeeld ABRvS, 18 januari 2006, LJN AU9796, ABRvS, 27 juli 2005,
LJN AU0104.
51
Hoge Raad, 5 februari 1999, NJ 2000, 451.
52
Zaak C-67/96, Albany.
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criteria iets losser heeft gemaakt: daarin wordt alleen nog naar de beknopte
variant van acte éclairé en acte clair verwezen. 53
De Nederlandse rechter, in het bijzonder de Hoge Raad, gebruikt wel met
regelmaat de beperkte acte clair-variant in de expliciete bewoordingen: dat de
interpretatie van de rechtsvraag ‘redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar’ is.
Tot de vele voorbeelden behoort een arrest van 14 april 2006:
‘3.9 Middel 2 bestrijdt ’s Hofs oordeel dat in dit geval geen sprake is van een
(destijds) door artikel 44 van de Europa-overeenkomst verboden belemmering van
het recht van vestiging. Volgens het middel heeft dat artikel een even ruime
strekking als artikel 43 EG. Voor die opvatting biedt, naar redelijkerwijs niet voor
twijfel vatbaar is, een vergelijking van de bewoordingen van beide bepalingen
echter geen steun, terwijl ook anderszins aanknopingspunten ontbreken voor een
uitlegging van artikel 44 van de Europa-Overeenkomst in die zin dat deze bepaling
er – mede – toe zou strekken belemmeringen weg te nemen die onderdanen van een
lidstaat aan de zijde van die lidstaat ondervinden indien zij zich in Polen (willen)
54
vestigen. Middel 2 faalt derhalve eveneens.’

Een ander voorbeeld wordt geboden door een arrest van de belastingkamer van
de Hoge Raad uit 2008 over de aftrek van deelnemingskosten.55 Dit voorbeeld is
interessant, omdat in dit geval het Gerechtshof Amsterdam een niet
gerechtvaardigde belemmering aanwezig achtte, terwijl het niet bestaan van een
belemmering voor de Hoge Raad een acte clair betreft (!).
In deze procedure heeft het Gerechtshof een beroep van een belanghebbende
tegen de opgelegde vennootschapsbelasting gegrond verklaard. 56 De
belanghebbende hield in 1997 deelnemingen in vennootschappen in Luxemburg,
Spanje en Zwitserland. Deze vennootschappen bezaten meerderheidsdeelnemingen in (klein)dochtermaatschappijen gevestigd in derde landen.
Volgens het Gerechtshof is de kostenaftrekbeperking van artikel 13, lid 1 Wet
op de vennootschapsbelasting 1969 toegepast in strijd met de vrijheid van
vestiging, dan wel de vrijheid van kapitaalverkeer. De kosten die gerelateerd
zijn aan de winst van de door de deelnemingen gehouden vennootschappen, zijn,
naar oordeel van het Gerechtshof, te relateren aan de winst van de deelnemingen
zelf. Daarom is de toegepaste aftrekbeperking een beperking van de
vestigingsvrijheid, dan wel het vrijekapitaalverkeer.

53

Lauwaars, p. 153 in Beukers e.a. 2010 onder verwijzing naar zaak C-224/01,
Köbler, r.o. 118.
54
Hoge Raad, 14 april 2006, LJN AV0834.
55
Hoge Raad, 8 februari 2008, LJN AZ0890.
56
Gerechtshof Amsterdam, 1 februari 2006, LJN AV1218.
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De Staatssecretaris komt tegen dit oordeel in cassatie op. Er is, volgens de
Staatssecretaris, geen sprake van een beperking, omdat er geen verschil wordt
gemaakt of de in derde landen gevestigde (klein)dochtervennootschappen
worden gehouden door een dochtervennootschap in Nederland of een in een
andere EG-lidstaat gevestigde dochtervennootschap.
Advocaat-generaal Wattel concludeert dat het principale beroep doel treft. Ook
de Hoge Raad laat het middel slagen: de kostenaftrekbeperking vormt een
nadeel voor belanghebbende, maar het nadeel is niet afhankelijk van de plaats
van vestiging van de deelnemingen. Dat de aftrek van die kosten niet wordt
toegestaan, vormt geen ontmoedigende factor om een deelneming te vestigen of
aan te houden in een andere lidstaat dan Nederland. De Hoge Raad komt tot de
conclusie:
‘Naar redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar is, levert in het onderhavige geval de
omstreden kostenaftrekbeperking, anders dan het Hof heeft geoordeeld, dan ook
geen beperking op van de vrijheid van vestiging of vrijheid van kapitaalverkeer
binnen de Europese Gemeenschap.’

De Hoge Raad gebruikt in dit geval dus de acte clair-uitzondering op de
prejudiciële verwijzingsplicht voor een geval waarin het Gerechtshof
Amsterdam wel degelijk een belemmering van de vestigingsvrijheid, dan wel
het vrijekapitaalverkeer aanwezig achtte. In hoeverre kan dan met droge ogen
worden volgehouden dat de juiste uitleg boven alle twijfel verheven is? Met
andere woorden, kan nog wel van een acte clair worden gesproken op het
moment dat een eerder rechtscollege over dezelfde thematiek oordeelde dat er
van een strijdige beperking van vrijheden sprake is?
Pour la petite histoire: het Gerechtshof Amsterdam kwam in zijn oordeel in deze
zaak zelfs tot het diametraal tegenovergestelde standpunt, met gebruikmaking van
dezelfde zinsnede, om niet te verwijzen naar het Hof van Justitie (!): ‘5.24 Het Hof
acht zijn hiervoor gegeven oordelen inzake de toepassing van het
gemeenschapsrecht redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar. Mitsdien zal het Hof
57
niet overgaan tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EG.’

De vraag of nog wel gesproken kan worden van de acte clair-uitzondering, kan
natuurlijk ook gesteld worden in zaken waarin de adviseur van dit hoogste
rechtscollege in zijn conclusie adviseert tot het stellen van prejudiciële vragen
en de Hoge Raad een zaak eveneens afdoet op de acte clair-uitzondering. 58
57

Gerechtshof Amsterdam, 1 februari 2006, LJN AV1218, r.o. 5.24.
Zie bijvoorbeeld Hoge Raad, 8 juli 2005, LJN AR8934, waarin advocaat-generaal
Niessen primair concludeert dat artikel 1a Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen, waardoor
het in Rotterdam alleen mogelijk was om een parkeerkaartje met chipknip te betalen,
58
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Het voorbeeld toont het risico aan dat bestaat wanneer inflatie van het begrip
acte clair optreedt. In dit soort situaties is het wellicht wenselijker dat de Hoge
Raad gebruik maakt van de acte éclairé-uitzondering, dus door verwijzing naar
de precedenten uit de rechtspraak van het Hof van Justitie waarop het oordeel
gebaseerd wordt.
In het geval van hierboven genoemde kostenaftrekbeperking komt advocaatgeneraal Wattel na analyse van de rechtspraak van het Hof van Justitie tot zijn
oordeel en al bevindt ‘de tussenhoudster zich in een andere lidstaat, over welk geval
het HvJ EG zich strikt genomen nog niet heeft uitgelaten’ leidt hij uit de bestaande
jurisprudentie af dat er door de hele keten naar de vennootschap waar het
59
uiteindelijk om gaat, moet worden gekeken.

In een andere zaak waarover de Hoge Raad zich moest buigen, is het opvallend
dat de acte clair-uitzondering wordt gebruikt voor een zaak met betrekking tot
het vrijekapitaalverkeer op basis van uitleg van het Hof in een
vestigingsvrijheid-zaak. 60 De Hoge Raad overweegt:
‘Het is buiten redelijke twijfel dat zulks ook heeft te gelden wanneer, zoals in het
onderhavige geval, sprake is van een minderheidsdeelneming en de toepassing van
artikel 56 EG aan de orde is.’

Soms lijkt de rechter impliciet uit te gaan van een acte clair. Een voorbeeld
geeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven:
‘6.5 Voorzover A heeft betoogd dat het reclameverbod van artikel 5, eerste lid,
Tabakswet buiten toepassing dien te worden gelaten, omdat het strijdig is met het in
artikel 28 en/of 43 van het EG-Verdrag neergelegde vrije verkeer van goederen en
het vrije vestigingsrecht, is het College van oordeel dat – daargelaten of in de hier
voorliggende gevallen wel intercommunautaire handel aan de orde is – het verbod
op elke vorm van tabaksreclame de handel in tabaksproducten vanuit een
verplaatsbaar tabaksverkooppunt niet in de weg staat. Het exploiteren van een
dergelijk verkooppunt is, anders dan A meent, op zichzelf niet verboden, slechts het
daarbij maken van reclame voor tabaksproducten – bijvoorbeeld door de
aandachttrekkende vormgeving of uitvoering van zo’n verkooppunt – is niet
toegestaan. Van een ongeoorloofde handelsbeperking is naar het oordeel van het
61
College dan ook geen sprake.’

Impliciete acte clair lijkt de Afdeling ook aan te nemen in een zaak rond het
karakter en de eisen die gesteld kunnen worden aan de activiteiten als
neerkwam op indirecte discriminatie en niet gerechtvaardigd is en subsidiair concludeert dat
de Hoge Raad zou moeten verwijzen naar het Hof van Justitie.
59
Conclusie AG Wattel bij Hoge Raad, 8 februari 2008, LJN AZ0890.
60
Hoge Raad, 30 november 2007, LJN AX7244, r.o. 3.5.
61
CBB, 16 september 2008, LJN BG1604.
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zelfstandige in het kader van de vrijheid van vestiging die volgt uit artikel 41,
eerste lid Aanvullend Protocol bij de Associatieovereenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Turkije. Omdat een
vreemdeling zich ‘herhaaldelijk heeft begeven in de wereld van de handel in
verdovende middelen, hetgeen tot verschillende langdurige gevangenisstraffen
heeft geleid’ oordeelde de rechtbank dat hij uitdrukkelijk afstand heeft genomen
van zijn legale activiteiten als zelfstandige en omdat hij geen kenbare pogingen
heeft ondernomen om weer als zodanig actief te worden, kan hij niet als
zelfstandige in de zin van de Associatieovereenkomst worden aangemerkt.
Daartegen komt de vreemdeling op bij de Afdeling. De Afdeling overweegt:
‘2.2.1 Uitgaande van de door de vreemdeling gestelde bedrijfsmatige activiteiten als
zelfstandige op de legale arbeidsmarkt, overweegt de Afdeling dat deze slechts van
betrekkelijk korte duur zijn geweest en in ieder geval medio 1994, dus geruime tijd
vóór het nemen van het bij de rechtbank bestreden besluit, zijn beëindigd. Voorts is
niet in geschil dat de vreemdeling zodanige activiteiten niet heeft hervat. Reeds op
grond hiervan kan hij niet als zelfstandige in de zin van artikel 13 van
Associatieovereenkomst worden aangemerkt. De rechtbank heeft derhalve terecht
overwogen dat artikel 41, eerste lid, van het Protocol niet aan het besluit van 25
februari 2003 in de weg kan staan.
62
De grief faalt.’

Zonder dat aan de orde komt of verwijzing al dan niet noodzakelijk is, geeft de
Afdeling haar oordeel. De vraag is of er een tijdsspanne aan de zelfstandigheid
is verbonden. Betreft dit nu wel echt de situatie van een acte clair?
Als extreemste vorm van gebruik van de acte clair-uitzondering zou kunnen
worden gewezen op de zaken waarin het beroep op het vrijedienstenverkeer of
de vestigingsvrijheid bij de Hoge Raad wordt afgedaan in de sfeer van artikel 81
RO. In die gevallen blijft het zelfs impliciet dat de uitleg ‘redelijkerwijs niet
voor twijfel vatbaar is’, de uitleg kennelijk dusdanig evident is dat verwijzing
beslist niet nodig is en daarbij ook nog eens het beroep ‘niet noopt tot
beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de
rechtsontwikkeling’. Van dat laatste is sprake in bijvoorbeeld twee arresten van
de Hoge Raad van 5 januari 2007. 63 Daarin gaat het om de Europeesrechtelijke
houdbaarheid van het ontbreken van een vorm van een teruggaafregeling in de
Wet BPM 1992. In de concrete zaken lijkt weliswaar eerder het zwaartepunt te
liggen op goederenhandel dan sprake te zijn van diensten, volgens advocaatgeneraal De Wit die in beide zaken concludeerde, maar dit betreft een terrein
waarop nu niet direct gesteld kan worden dat alle rechtsvragen beantwoord zijn.

62
63

ABRvS, 2 februari 2005, JV 2005/130.
Hoge Raad, 5 januari 2007, LJN AU8958 en LJN AV0830.

158

AUTONOMIE VAN DE NATIONALE RECHTER IN HET EUROPEES RECHT

Ook biedt de uitspraak Betfair bij de Hoge Raad een voorbeeld: het beroep op
het vrijedienstenverkeer komt in de uitspraak in het geheel niet naar voren. 64 De
beoordeling van het middel bestaat alleen uit het oordeel dat de aangevoerde
klachten niet tot cassatie kunnen leiden. Wellicht komt dit omdat er sprake is
van een beroep naar aanleiding van een oordeel in kort geding, zodat om die
reden de Hoge Raad ook niet verplicht is tot het stellen van prejudiciële vragen.
Toch is de aanpak opmerkelijk, gezien het feit dat de Hoge Raad later in de
bodemprocedure Lotto t. Ladbrokes wel besluit prejudiciële vragen te stellen. 65
Een laatste hier vermeldenswaardig voorbeeld biedt mijns inziens een procedure
tussen de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en onder meer
het NVV (Nederlands Vakverbond van Varkenshouders). In dit geval heeft de
Hoge Raad op 16 november 2001 geoordeeld dat er in de Wet herstructurering
varkenshouderij (Whv) geen sprake was van een verboden invoerbeperking of
van een verboden beperking van de vrijheid van vestiging. 66 Het eventuele
stellen van prejudiciële vragen komt in dat arrest niet naar voren, maar het arrest
van het Gerechtshof ’s-Gravenhage wordt vernietigd om andere redenen en de
zaak wordt verwezen naar het Gerechtshof Arnhem. Voor het Gerechtshof
Arnhem komt het element met betrekking tot de vrijheid van vestiging niet meer
expliciet aan de orde. NVV c.s. betogen echter wel dat de Europeesrechtelijke
beoordeling door de Hoge Raad onjuist is en ten onrechte is nagelaten
prejudiciële vragen te stellen.
Naar oordeel van NVV c.s. is, zoals samengevat door het Gerechtshof Arnhem,
‘er geen sprake van een “acte clair”, noch van een “acte éclairé”, zodat de Hoge
Raad verplicht was geweest prejudiciële vragen te stellen. Door dit niet te doen,
is artikel 234 EG geschonden.’ 67 Het arrest is interessant, omdat het Gerechtshof
wel ingaat op het gebruik van de prejudiciële procedure:
3.4.15 Uit het voorgaande volgt dat er naar het oordeel van het hof geen
omstandigheden zijn die meebrengen dat een dreigende schending van rechtstreeks
werkende bepalingen van communautair recht het onaanvaardbaar maakt om vast te
houden aan de door de Hoge Raad in het verwijzingsarrest gegeven rechtsoordelen
inzake de verenigbaarheid van de Whv met het communautaire recht. Het hof ziet
derhalve geen termen om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie EG.’
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Hoge Raad, 21 april 2006, LJN AV0641.
Hoge Raad, 21 april 2006, LJN AV0641. De Europeesrechtelijke dimensie komt
aan de orde in de conclusie van advocaat-generaal Keus.
66
Hoge Raad, 16 november 2001, NJ 2002, 469, r.o. 5.3.3. en 5.3.4.
67
Gerechthof Arnhem, 29 augustus 2006, LJN AY7535, r.o. 3.4.8.
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-Voldoende duidelijkheid in de bestaande rechtspraak van het Hof van Justitie
(toepassing vaste rechtspraak of de lijn in de rechtspraak is duidelijk)
De toepassing van de acte éclairé-uitzondering is vaak impliciet: er wordt niet
expliciet overwogen dat er sprake is van acte éclairé, maar uit de uitspraak van
de Nederlandse rechter blijkt dan dat onder verwijzing naar de rechtspraak van
het Hof van Justitie er voldoende duidelijkheid bestaat om de zaak zelf af te
doen. Op deze manier benaderd, komt deze uitzondering op de verwijzingsplicht
veelvuldig voor.
Een concreet voorbeeld geeft een arrest van de Hoge Raad waarin het arrest
Amurta en Denkavit van het Hof van Justitie wordt gebruikt als leidraad voor de
beoordeling van een naheffingsaanslag in de dividendbelasting tegen de
achtergrond van de vestigingsvrijheid. 68
Ook een stellig arrest van de Hoge Raad omtrent de afbakening tussen de
vestgingsvrijheid en het vrijekapitaalverkeer in een zaak over de aftrekbaarheid
van deelnemingskosten in verband met meerderheidsdeelnemingen in derde
landen past in deze categorie. 69 Advocaat-generaal Wattel heeft in deze en een
daaraan verbonden vergelijkbare zaak gezamenlijk geconcludeerd tot het stellen
van prejudiciële vragen over de reikwijdte van het vrijekapitaalverkeer en de
Associatieovereenkomst met Tsjechië. 70 De Hoge Raad kan de zaak echter
afdoen door het feit dat naar zijn oordeel de vestigingsvrijheid van toepassing is
en dat daardoor de vragen met betrekking tot het kapitaal niet relevant zijn.71
Onder verwijzing naar verschillende arresten van het Hof van Justitie volgt deze
lijn:
‘Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
volgt dat de onderhavige aftrekuitsluiting deswege valt binnen de materiële
werkingssfeer van de bepalingen van het EG-verdrag inzake de vrijheid van
vestiging, en dat voor zover deze aftrekuitsuiting het in artikel 56 EG voorziene
vrije verkeer kapitaal beperkt, die beperking een onvermijdelijk gevolg is van een
eventuele belemmering van de vrijheid van vestiging. In zulk een geval
rechtvaardigt volgens evenbedoelde rechtspraak die beperking niet dat de maatregel
waaruit zij voortvloeit, wordt getoetst aan de artikelen 56 EG tot en met 58 EG, ook
niet indien het betreft kapitaalverkeer met een land buiten de Europese Unie (vgl.
HvJ EG 3 oktober 2006, Fidium Finanz, C-452/04, Jurispr. Blz. I-9521, HvJ EG 12
december 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/06, BNB
68
69
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Hoge Raad, 8 augustus 2008, LJN BD1501.
Hoge Raad,26 september 2008, LJN BF2266.
Conclusie bij 26 september 2008, LJN BF2266 en LJN AZ4366 van 28 november

2006.
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In het andere hieraan gelieerde arrest in de zaak LJN AZ4366 uitgesproken op
dezelfde dag gaat het om minderheidsdeelneming in de Tsjechische republiek, zodat het
beroep op het vrijekapitaalverkeer wel succesvol is.
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2007/130 en HvJ EG 13 maart 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group
Litigation, C-524/04, V-N 2007/15.9).’ (r.o. 3.2.2, LJN BF2266.)

Terwijl advocaat-generaal Wattel zijn twijfels uit over het acte clair-gehalte van
de
stelling
dat
het
vrijekapitaalverkeer
betekenisloos
is
bij
meerderheidsdeelnemingen in derde landen, 72 oordeelt de Hoge Raad dat de lijn
in de jurisprudentie van het Hof van Justitie voldoende duidelijk is om niet te
hoeven verwijzen en dus de zaak op basis van de acte éclairé-uitzondering af
doet.
Interessant genoeg beargumenteert de Hoge Raad dat met een eigen oordeel in
expliciete reactie op suggesties in de literatuur:
‘3.2.4. Uit verschillende arresten van het Hof van Justitie waarin is vastgesteld dat
een bepaalde nationale regeling, gelet op haar voorwerp, zowel onder artikel 43 EG
als onder artikel 56 EG kan vallen, is in de literatuur wel afgeleid dat in een
concreet geval van samenloop van een belemmering van de vrijheid van vestiging
en een belemmering van de vrijheid van kapitaalverkeer, in afwijking van het
hiervoor in 3.2.2 overwogene wel een beroep kan worden gedaan op artikel 56 EG
indien de nationale regeling waaruit de belemmering voortvloeit zowel gevallen van
vestiging als gevallen van (alleen) kapitaalverkeer bestrijkt. De Hoge Raad
onderschrijft deze gevolgtrekking niet. Indien een nationale regeling zowel onder
artikel 43 EG als onder artikel 56 EG valt, vindt dit zijn oorzaak in het feit dat de
concrete gevallen waarop die regeling toepasbaar is, door hun onderlinge
verschillen onder verschillende artikelen van het EG-verdrag kunnen vallen. Hieruit
volgt derhalve niet dat in een concreet geval ook diezelfde verschillende
verdragsbepalingen van toepassing kunnen zijn (vgl. HvJ EG 26 juni 2008, Burda,
C-284/06, punten 71 en 72, NTFR 2008/1325). Evenmin volgt daaruit dat wegens
de reikwijdte van de nationale regeling niet meer zou opgaan dat in het concrete
geval de beperking van de vrijheid van kapitaalverkeer het omvermijdelijke gevolg
is van een belemmering van de vrijheid van vestiging. De Hoge Raad heeft in de te
dezen van belang zijnde arresten van het Hof van Justitie ook overigens geen
aanwijzing kunnen vinden die de veronderstelling kan voeden dat het Hof van
Justitie het toepassingsbereik van artikel 56 EG afhankelijk heeft willen maken van
de keuze van de nationale wetgever om gevallen die onder artikel 43 EG vallen, en
gevallen die (alleen) onder artikel 56 EG vallen, al dan niet op te nemen in een en
dezelfde nationale regeling.’

Daaruit volgt dat de cassatieklachten falen en de zaak is afgedaan. De Hoge
Raad spreekt verder met geen woord over al dan niet prejudicieel verwijzen. Dat
daar geen noodzaak toe bestaat, blijkt, zoals veel vaker, impliciet uit het arrest.
Duidelijk wordt dat de rechtspraak van het Hof van Justitie de nodige
manoeuvreerruimte biedt. Met de jurisprudentie van het Hof van Justitie is
creatief om te gaan. Met andere woorden, het hoeft helemaal niet te betekenen
72

Conclusie advocaat-generaal, overweging 4.6.
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dat het bestaan van acte éclairé ertoe leidt dat de uitkomst voorspelbaar of
steeds dezelfde is. De rechtspraak van het Hof van Justitie biedt
manoeuvreerruimte om in het licht van de stand van de jurisprudentie van het
Hof van Justitie tot verschillende oordelen te komen. Veel hangt af van de
selectie van rechtspraak van het Hof van Justitie die voor de beslechting van het
geschil wordt gebruikt.
Een voorbeeld biedt het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak in de zaak
CFR. Daarin gaat het om het Nederlandse éénvergunningstelsel voor casino’s.
De conclusie van de Afdeling is dat het
‘in de procedure onvoldoende aannemelijk is geworden dat de beperking, die artikel
27h, eerste lid, van de Wok vormt op de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten
van diensten, in het licht van de stand van de jurisprudentie van het Hof, niet
gerechtvaardigd zou zijn.’ 73 (cursivering HVH.)

Hieruit lijkt impliciet te volgen dat er voldoende duidelijkheid bestaat in de
huidige jurisprudentie van het Hof van Justitie. In de zaak Schindler, die bij de
Afdeling iets later is uitgesproken, namelijk op 18 juli 2007, dient dezelfde
jurisprudentie als toetsingskader voor de vraag of de afwijzing van een
vergunning voor het organiseren van een goededoelenloterij de toets aan het
Europees recht kan doorstaan. 74 Interessant is dat dan dezelfde jurisprudentie
een basis vormt om een besluit van de minister van Justitie te vernietigen
wegens strijd met het Europese evenredigheidsbeginsel:
‘Ter zitting heeft de Minister bevestigd dat thans bij de verlening van deze
vergunningen, noch bij de elders in de wet geregelde vergunningen voor kansspelen,
die met uitzondering van die voor de staatsloterij en casinospelen eveneens telkens
voor een periode van vijf jaar worden verleend, enige vorm van aanbesteding
plaatsvindt. Dit kan, in het licht van de in de jurisprudentie van het Hof gestelde
eisen van geschiktheid en proportionaliteit, zoals verwoord in de arresten […] en
[…], niet worden gerechtvaardigd door de verwijzing naar het belang van greep op
de markt, nu dit belang voldoende wordt gediend door de vergunningverlening aan
objectieve criteria te binden, waarbij elke potentiële aanbieder op dezelfde
voorwaarden naar het verkrijgen daarvan kan meedingen.’ (r.o. 2.5.8., cursivering
HVH.)

Soms ondersteunt de Nederlandse rechter een bepaalde lijn van het Hof van
Justitie, waar andere lijnen tegenover staan. Denk in dit kader aan de afbakening
van de werkingssfeer tussen de vrijheden die in hoofdstuk 3 naar voren kwam.

73
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ABRvS, 14 maart 2007, LJN BA0670.
ABRvS, 18 juli 2007, LJN BA9831.
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De selectie van gehanteerde Europeesrechtelijke jurisprudentie door de
Nederlandse rechter is soms te beperkt, zodat er een op accenten andere
beoordeling plaatsvindt. In dit kader is de jurisprudentie van de Afdeling met
betrekking tot de Wet arbeid vreemdelingen in het licht van het
vrijedienstenverkeer en de vestigingsvrijheid een beeldend voorbeeld. In een
eerste reeks van uitspraken van de Afdeling werd, uit de uitspraak af te lezen,
kennelijk alleen gebruik gemaakt van het arrest Rush Portuguesa. 75 Alleen van
dat arrest werden rechtsoverwegingen gebruikt om de zaken via de impliciete
acte éclairé-uitzondering af te doen. Sinds een uitspraak van 30 januari 2008
wordt ook de jurisprudentieontwikkeling na het Rush Portuguesa-arrest uit 1990
meegenomen. 76 Op deze verschuiving wordt in het kader van het volgende
hoofdstuk nog stilgestaan.
In sommige gevallen is het opmerkelijk dat de Nederlandse rechter zich baseert
op een ander arrest van het Hof van Justitie, dan voor de hand lag. Zo’n
voorbeeld wordt gegeven door een arrest van de strafkamer van de Hoge Raad
met betrekking tot cold calling van Nederlandse consumenten door twee Duitse
financiële dienstverleners. 77 De Hoge Raad casseert dit geval onder verwijzing
naar het arrest Säger, 78 omdat het Gerechtshof onvoldoende motiveert waarom
de belemmering van het vrijedienstenverkeer gerechtvaardigd is. Voor de hand
had gelegen dat de Hoge Raad in dit verband gebruikt had gemaakt van het
arrest Alpine Investments. 79 Voor de materiële uitkomst van het oordeel had het
waarschijnlijk overigens weinig uitgemaakt. Het voorbeeld geeft wel de
manoeuvreerruimte van de nationale rechter met betrekking tot de acte éclairéuitzondering beeldend weer.
De Centrale Raad van Beroep lijkt ook een acte éclairé te hanteren wanneer de
Raad oordeelt in een procedure over de weigering van het verlenen van
studiefinanciering voor een masteropleiding natuurkunde in het Verenigd
Koninkrijk. De Centrale Raad van Beroep komt tot de conclusie dat er geen
onderscheid bestaat dat ‘in verband met het verbod op discriminatie niet is
toegestaan’ en dat het door een student aangevoerde Morgan-arrest op zijn
situatie niet van toepassing is. Eventuele verwijzing naar het Hof van Justitie
komt verder niet aan de orde. 80 In een ander geval rond vergelijkbare materie
die in hetzelfde jaar een maand later is uitgesproken, acht de Centrale Raad van
75

Zaak 113/89, Rush Portuguesa.
ABRvS, 30 januari 2008, LJN BC3078. In zelfde zin de noot van Tjebbes JV
2008/134.
77
Hoge Raad, 2 februari 1999, NJ 1999, 554.
78
Zaak C-76/90, Säger.
79
Zaak C-384/93, Alpine investments.
80
Centrale Raad van Beroep, 20 juni 2008, LJN BD7492.
76
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Beroep voor een belemmering op het vrijedienstenverkeer onvoldoende
rechtvaardiging aanwezig en wordt de zaak zelfstandig afgedaan zonder dat
vraag naar eventuele verwijzing naar het Hof van Justitie aan de orde komt. 81
Ook in de grensoverschrijdende zorgzaken is het zeker geen automatisme om
overwegingen te wijden aan eventueel verwijzen. In een procedure over de
vergoeding van een icsi/mesa-behandeling in België, is naar oordeel van de
Centrale Raad van Beroep duidelijk dat er ‘ten tijde van belang voor
ziekenfondsverzekerden geen (pseudo-)aanspraak op vergoeding van een
icsi/mesa-behandeling’ is. De behandeling viel niet binnen de in Nederland
gegarandeerde dekking van de geregelde ziektekostenverzekering, zodat er,
tegen de achtergrond van het arrest C-385/99, Müller/Fauré, naar het oordeel
van de Centrale Raad van Beroep geen sprake is van het bemoeilijken van het
verrichten van diensten tussen de lidstaten en er dus geen belemmering van het
vrij verkeer van diensten is. 82
Eerder passeerde in hoofdstuk 3
voor het bedrijfsleven inzake
commerciële radio-omroepen. 83
vergunning was gesteld, noch
vrijedienstenverkeer geen sprake
van het Hof van Justitie. 84

de uitspraak van het College van de Beroep
de Regeling eenmalig bedrag landelijke
De beperking in het meedingen naar een
gebleken, zodat van strijdigheid met het
kon zijn in het licht van het arrest Mobistar

-Nationale precedenten die aanleiding geven om de kwestie niet (nog eens) aan
het Hof van Justitie voor te leggen
Deze uitzondering komt ook met regelmaat voor en bij dit thema staan we in het
volgende hoofdstuk nog uitgebreid stil. Op deze plaats laat ik het bij een
kenmerkend voorbeeld, gevormd door de rechtspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak over de Wet arbeid vreemdelingen tegen de achtergrond van
de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer. Het is opmerkelijk dat in die
rechtspraak de vraag van eventueel verwijzen nauwelijks of niet naar voren
komt, terwijl dit toch ook rechtspraak in laatste instantie is. 85 De verhouding
tussen de Wet arbeid vreemdelingen en het vrijedienstenverkeer en/of de
81

Centrale Raad van Beroep, 22 juli 2008, LJN BD8764 en LJN BD8765.
Centrale Raad van Beroep, 14 februari 2007, LJN AZ9694.
83
CBB, 4 april 2007, LJN BA2169.
84
Zaak C-544/03, Mobistar.
85
Zie bijvoorbeeld ABRvS, 23 april 2008, LJN BD0232, ABRvS, 23 april 2008, LJN
BD0352, ABRvS, 29 april 2008, LJN BD0784, ABRvS, 28 mei 2008, LJN BD2642, ABRvS,
23 juli 2008, LJN BD8360, ABRvS, 6 augustus 2008, LJN BD9459, ABRvS, 6 augustus
2008, LJN BD9469, ABRvS, 6 augustus 2008, LJN BD9458, ABRvS, 5 september 2007, LJN
BB2923.
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vestigingsvrijheid is geen reden geweest om te verwijzen naar het Hof van
Justitie.
In dit verband wil ik eveneens wijzen op het arrest Albany bij de Hoge Raad, 86
dat hierboven aan de orde kwam. Daarin spelen eerdere uitspraken van de Hoge
Raad een rol van betekenis in het besluit om niet te verwijzen. In navolging van
zijn arresten in de Van Schijndel-zaak 87 en de zaak Drijvende bokken 88 viel het
‘redelijkerwijs niet […] te betwijfelen dat in het onderhavige geval niet mede sprake
is van beperkingen van deze vrijheden.
Daarmee is gezegd dat, zo in zaken als de onderhavige sprake is van
onverenigbaarheid van de nationale regeling met het EG-Verdrag, het wezenlijke
kenmerk daarvan ligt binnen het toepassingsgebied van de art. 101, 102 en 106
VWEU, en dat derhalve vragen op het stuk van de vrijheid van vestiging en de
vrijheid van dienstverlening overbodig zijn.’

Tegelijkertijd bestaan er overigens juist ook nationale precedenten waarin al
naar het Hof van Justitie wordt verwezen, die een argument vormen om deze
zaak eveneens te verwijzen. 89
-Varia
Ten slotte kunnen er natuurlijk andere redenen zijn waarom met name een
hoogste rechter besluit om niet te verwijzen.
Soms is er sprake van een interne situatie, zodat de toepassing van het
vrijedienstenverkeer niet voor de hand ligt en daarom verwijzing achterwege
kan blijven. Dit vindt bijvoorbeeld plaats in de uitspraak van de Hoge Raad over
de wettelijke maximumleeftijd van een lid van de Raad van Commissarissen van
een Nederlandse vennootschap tegen de achtergrond van het
vrijedienstenverkeer. 90 De Hoge Raad beslist op het Europeesrechtelijke beroep
onder verwijzing naar twee uitspraken van het Hof van Justitie, Société générale
de banque en Debauve, dat een beroep op het vrijedienstenverkeer niet openstaat
in een interne situatie en lost de rechtsvraag dus in wezen op via de weg van de
acte éclairé. 91 In dit geval een logische aanpak, want er is inderdaad evident
sprake van een puur interne situatie.
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Hoge Raad, 5 februari 1999, NJ 2000, 451.
Hoge Raad, NJ 1994/94.
Hoge Raad, 6 juni 1997, NJ 2000, 232.
Bijvoorbeeld: ABRvS, 14 mei 2008, LJN BD1483, Hoge Raad, 13 juni 2008, LJN

BC8970.
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Hoge Raad, 8 mei 1998, NJ 1998, 496.
Zaak 15/78, Société générale de banque, zaak 52/79, Debauve.
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Tegelijkertijd – en dit gaat in wezen op voor elke Europeesrechtelijke uitspraak
die niet wordt verwezen – wordt aan het Hof van Justitie een kans onthouden om
de rechtspraak met betrekking tot de werking van het vrijedienstenverkeer in
interne situaties verder te verduidelijken. In het licht van jaren later gewezen
arresten, zoals bijvoorbeeld in een arrest als Coname, lijkt de duidelijkheid
inmiddels niet meer zo duidelijk te zijn als de Hoge Raad suggereert. 92
In de zaak Rotterdamse parkeerboete concludeert advocaat-generaal Niessen
primair dat er strijdigheid met het Europees recht bestaat en adviseert subsidiair
om de kwestie voor te leggen aan het Hof van Justitie. 93 In dit geval gaat het om
een parkeerboete van een Engelse consultant die niet zonder een chipknip haar
parkeerkaartje kon kopen. De Hoge Raad gaat niet mee met het oordeel van AG
Niessen en stelt dat er een toereikend alternatief voor een rekeninggebonden
chipkaart bestond, een oplaadbare niet-rekeninggebonden chipkaart. Daarom:
‘kan niet worden gezegd dat het Voorschrift in strijd is met het gemeenschapsrecht.
Daarvoor is ook onvoldoende dat aan dit alternatief enige kosten verbonden zijn.
Het gaat hier om een bescheiden bedrag (€ 2,50) dat noch onevenredig is aan de
kosten van het bieden van de voorziening noch een wezenlijke belemmering
opwerpt voor het gebruik ervan.
Daar komt nog het volgende bij. Blijkens de Nota van Toelichting op artikel 1a van
het Besluit is de regeling ingevoerd in verband met problemen van diefstal uit en
vernieling van muntautomaten en gevallen van grootschalige fraude rondom de
afhandeling van contante kasstromen. Aldus is de regeling mede gericht op het
terugdringen van criminaliteit en van de daaruit voortvloeiende overlast voor het
publiek vanwege niet functionerende parkeerautomaten. Voor zover al door het
Voorschrift een relevante belemmering zou worden opgeworpen voor onderdanen
van andere lidstaten, wordt zulks in ieder geval gerechtvaardigd door de zojuist
94
vermelde dwingende redenen van openbaar belang.’

De Hoge Raad creeërt hier een categorie van een ‘relevante belemmering’, die
door het Hof van Justitie nog nooit is aangenomen; op het subsidiare verzoek
van advocaat-generaal Niessen wordt in het geheel niet ingegaan.
Vanzelfsprekend leent ook niet ieder geschil zich voor de prejudiciële
verwijzing. Het is voorstelbaar dat niet ieder geschil de vertraging die met
verwijzing gepaard gaat, aan kan. Voorbeelden daarvan komen overigens niet
heel expliciet naar voren in de voor dit boek onderzochte Nederlandse
Europeesrechtelijke rechtspraak, al adviseert de advocaat-generaal bij de Hoge
Raad weleens dat verwijzing ‘niet opportuun’ is en oordeelt een kantonrechter
van de rechtbank Breda dat via een prejudiciële verwijzing de spoedige en
92
93
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Zaak C-231/03, Coname.
Hoge Raad, 8 juli 2005, LJN AR8934.
R.o. 3.6.
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onvoorwaardelijke ontbinding van een arbeidsovereenkomst illusoir wordt.
Kennelijk zijn kwesties met betrekking tot de economische vestigingsvrijheid en
het vrijedienstenverkeer niet snel levensbepalend of zeer spoedeisend.
B

De rechter verwijst

Hoewel de prejudiciële verwijzing uitzonderlijk lijkt te zijn in de onderzochte
Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak, lijkt tegelijkertijd de
rechtsontwikkeling wat betreft de interpretatie van de vestigingsvrijheid en het
vrijedienstenverkeer toch nog niet uitontwikkeld te zijn: in de afgelopen jaren
zijn er meerdere verwijzingen van Nederlandse rechters over deze vrijheden
geweest. Ook de implementatie en reikwijdte van de dienstenrichtlijn zal eraan
bijdragen dat er voorlopig nog wel voldoende redenen zullen zijn om op dit
terrein in voorkomend geval de noodzaak aanwezig te achten om prejudiciële
vragen te stellen aan het Hof van Justitie.
De reden om te verwijzen is erg zaakafhankelijk. Meer nog dan de formele
uitzonderingen op de verwijzingsplicht lijken andere overwegingen een rol te
spelen, hoewel een verwijzing in de regel wel wordt ingekleed in de formele
bewoordingen dat voorlichting door het Hof van Justitie noodzakelijk is.
In de verwijzing door de Afdeling in de zaak Betfair lijkt de Afdeling
bijvoorbeeld de belangrijkste aanleiding te zien in de standpunten van de
partijen:
‘2.9 Zoals hierna zal worden toegelicht, ziet de Afdeling in de stellingen van
partijen aanleiding op grond van artikel 234 van het EG-Verdrag aan het Hof van
95
Justitie drie prejudiciële vragen te stellen.’ [Curs. HVH]

Tegelijkertijd merkt de Afdeling verderop in de uitspraak op:
‘Om elke twijfel uit te sluiten ziet de Afdeling aanleiding de volgende prejudiciële
vraag te stellen, waarbij de Afdeling opmerkt dat het haar bekend is dat Duitse
Verwaltungsgerichte in de gevoegde zaken C-316/07, C-358/07, C-360/07, C409/07 en C-410/07, Markus Stoss en anderen, een vraag aan het Hof van Justitie
hebben voorgelegd over de wederzijdse erkenning in de sector
sportweddenschappen.’

En vervolgens:
‘2.20.2 Deze overweging 67 [bedoeld wordt rechtsoverweging 67 van het arrest
Gambelli, HVH] geeft geen antwoord op de vraag of verlenging van de vergunning
95

ABRvS, 14 mei 2008, LJN BD1483.
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van de bestaande vergunninghouder zonder dat potentiële gegadigden de kans
krijgen mee te dingen naar deze vergunning een geschikt en proportioneel middel is
ter realisering van dwingende redenen van algemeen belang. Nu de Afdeling geen
uitspraken van het Hof van Justitie bekend zijn die ingaan op deze vraag, ziet de
Afdeling zich genoodzaakt de volgende prejudiciële vraag te stellen:’

Bestond er kennelijk in de zaak Schindler bij de Afdeling voldoende
duidelijkheid in de jurisprudentie van het Hof van Justitie, ook over het feit dat
vergunningverlening zonder enige vorm van aanbesteding niet zou voldoen aan
de eisen van geschiktheid en proportionaliteit, 96 in de zaak Betfair ziet de
Afdeling zich genoodzaakt om verzoeken om uitleg aan het Hof van Justitie
voor te leggen. 97 Zo kan de visie van de nationale rechter, ongetwijfeld aan de
hand van wat partijen te berde brengen en de feiten en omstandigheden van het
geschil, evolueren in opvatting.
De primaire reden van de Hoge Raad om te verwijzen naar het Hof van Justitie
in de cassatieprocedure Ladbrokes t. Lotto lijkt ook gelegen in de stellingen van
partijen:
‘3.6.2. De hiertegen gerichte onderdelen van het middel stellen in enkele opzichten
vragen van uitleg van het gemeenschapsrecht aan de orde die zich ertoe lenen op de
voet van art. 234 aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te
worden voorgelegd. Daarbij gaat het ten dele om kwesties waarvan niet kan worden
gezegd dat zij eerder voorwerp zijn geweest van prejudiciële vraagstelling of dat uit
eerdere arresten van het Hof van Justitie buiten gerede twijfel kan worden afgeleid
98
hoe het gemeenschapsrecht moet worden uitgelegd.’

En ook hierop volgt in het arrest het gegeven dat het bekend is voor de Hoge
Raad dat rechters uit andere lidstaten en de Afdeling bestuursrechtspraak Raad
van State op 14 mei 2008 prejudiciële vragen over deze materie hebben gesteld.
In de toelichting van de derde prejudiciële vraag wordt zelfs gesteld:
‘3.6.6. Wat de derde vraag betreft, wordt opgemerkt dat deze overeenstemt met de
(eerste) vraag die in een andere context door de Afdeling bestuursrechtspraak Raad
van State in haar uitspraak van 14 mei 2008 is gesteld.’

Interessant is de verwijzing van de Afdeling en de Hoge Raad naar prejudiciële
verwijzingen van andere nationale rechters. Dit is een recente typerende
ontwikkeling. Anders gezegd: het bestaan van een nationale precedent waarin

96

ABRvS, 18 juli 2007, LJN BA9831.
Overigens werd een eerdere zijdelingse procedure bij de Hoge Raad door Betfair
geinitieerd afgedaan als artikel 81 Ro zaak. Betrof het een procesprobleem of een andere
houding van de nationale rechter?
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Hoge Raad, 13 juni 2008, LJN BC8970.
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wordt verwezen naar het Hof van Justitie voor prejudiciële uitleg, ondersteunt in
deze gevallen dus een nieuwe prejudiciële verwijzing.
Soms lijkt de verwijzer het antwoord zelf al te weten, maar verwijst ‘toch maar’
om een antwoord van het Hof van Justitie over de materie te ontvangen. Een
voorbeeld daarvan is het verwijzingsarrest over de verlengde
navorderingstermijn van 12 jaar voor buitenlandse spaartegoeden in artikel 16
lid 4 Awr. In het arrest van de Hoge Raad valt te lezen:
‘3.12 Hoewel er derhalve goede argumenten lijken te zijn om de toepassing van
artikel 16, lid 4, van de AWR in gevallen als het onderhavige verenigbaar te achten
met het gemeenschapsrecht, is niet boven redelijke twijfel verheven dat zich hier
geen strijd met het gemeenschapsrecht voordoet. De Hoge Raad zal daarom op de
voet van artikel 234 EG het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
verzoeken om een prejudiciële beslissing inzake de hierna onder 4 te vermelden
99
vraag.’

De verwijzingsarresten van de Hoge Raad bieden desalniettemin voor de
rechtbank ’s-Gravenhage voldoende beoordeling om zelfstandig te concluderen
dat wachten op het prejudiciële antwoord niet noodzakelijk is om te besluiten
dat voor de belemmering van het vrijediensten- of kapitaalverkeer een
toereikende rechtvaardigingsgrond bestaat. 100
Tegelijkertijd kan zo’n verwijzingsarrest een reden zijn om een beroep te
splitsen. Dat blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam:
‘Ter zitting van 20 oktober 2008 heeft het Hof aan partijen meegedeeld dat in
verband met door de Hoge Raad gestelde vragen, zoals verwoord in zijn arrest met
rolnummer 43.050 van 21 maart 2008, gepubliceerd op www.rechtspraak.nl onder
LJN BA8179, aan het Hof van Justitie over de toepassing van artikel 16 lid 4 Awr,
is besloten het beroep te splitsen in enerzijds een beroep inzake
navorderingsaanslagen die zijn opgelegd met toepassing van artikel 16, lid 4, AWR
en anderzijds een beroep inzake navorderingsaanslagen die zijn opgelegd met
101
toepassing van artikel 16, lid 3, AWR.’

Na het prejudiciële antwoord van het Hof van Justitie werd de splitsing
vervolgens echter weer ongedaan gemaakt:
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Hoge Raad, 21 maart 2008, LJN BC7249. In de zogeheten KBLux-zaak heeft de
Hoge Raad op dezelfde datum eveneens prejudicieel verwezen, met gebruikmaking van
dezelfde zinsnede, Hoge Raad, 21 maart 2008, LJN BA8179. Bij deze laatste zaak
concludeerde advocaat-generaal Wattel ook tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof
van Justitie.
100
Rechtbank ’s-Gravenhage, 20 mei 2009, LJN BI6310, r.o. 4.7-4.8.
101
Gerechtshof Amsterdam, 8 oktober 2009, LJN BK0067, r.o. 1.11.
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‘Gelet op het antwoord van het Hof van Justitie op deze vragen, zoals verwoord in
het arrest van 11 juni 2009 onder nummer C-155/08 en C-157/08, LJN BI8987, ziet
102
het Hof reden van dit besluit terug te komen.’

Het zijn de laatste jaren, op het beperkte onderzoeksterrein van deze studie,
vaker hoogste rechters die prejudicieel verwijzen dan lagere rechters. We
zouden dat kunnen plaatsen in het licht van de verwijzingsplicht. Maar een
dergelijke verklaring komt mij gezien het overzicht over de zaken wat
onbevredigend over. Mag het Hof van Justitie het dwingende karakter van de
verwijzingsplicht dan al benadrukken, uit de Nederlandse praktijk komt mijns
inziens een beeld naar voren dat de verwijzingsplicht, omdat deze direct
samenhangt met het oordeel omtrent de noodzakelijkheid van de rechtsvraag
voor het geschil, veel minder dwingend wordt opgevat. Als mij iets duidelijk is
geworden, dan is het wel dat de verwijzingsplicht in de praktijk geen wet van
Meden en Perzen is.
Een mooi voorbeeld geeft de conclusie van advocaat-generaal Keus in de zaak
Ladbrokes t. Lotto. Hij stelt eerst voorop dat ‘in de onderhavige
(bodem)procedure voor de Hoge Raad niet slechts een bevoegdheid, maar ook
een verplichting tot prejudiciële verwijzing geldt, voor zover redelijke twijfel
over de beantwoording van een daarin opgeworpen vraag van
gemeenschapsrecht zou bestaan’, om vervolgens dat wat nader toe te lichten en
precies het spanningsveld weer te geven:
‘4.3 De vraag of het stellen van prejudiciële en voor de beslissing van het geschil
relevante vragen vanwege een voldoende twijfel over de beantwoording daarvan is
aangewezen, is niet steeds eenvoudig te beantwoorden. De nationale rechter moet in
dat verband zijn weg vinden tussen enerzijds de in de rechtspraak van het HvJ EG
streng geformuleerde verwijzingsplicht en anderzijds de wens het HvJ EG niet
onnodig (verder) te belasten en de nationale procedure niet zonder voldoende
zwaarwegende redenen aanzienlijk te vertragen. Een gezichtspunt in verband met
dat laatste is voorts dat aanhangige prejudiciële procedures tot rechtsonzekerheid
kunnen leiden en dat zij in de praktijk de rechtshandhaving kunnen verlammen,
zoals in de jaren 80 van de vorige eeuw in verband met de
visserijquoteringsregelingen het geval was.’ 103 (cursivering HVH.)

Het gebruik van de woorden ‘voldoende twijfel’, en ‘voldoende zwaarwegende
redenen’ suggereert mijns inziens een andere positie en benadering ten aanzien
van de prejudiciële verwijzingsplicht: eerder ‘nee, tenzij’, in plaats van ‘ja,
mits’.

102
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Gerechtshof Amsterdam, 8 oktober 2009, LJN BK0067, r.o. 1.11.
Conclusie bij Hoge Raad, 13 juni 2008, LJN BC8970.
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Soms lijkt de prejudiciële vraagstelling echter volkomen vanzelfsprekend te zijn.
In een procedure bij de Hoge Raad over de weigering van een
grensoverschrijdende fiscale eenheid tegen de achtergrond van de
vestigingsvrijheid, suggereert advocaat-generaal Wattel een viertal prejudiciële
vragen te stellen, omdat de zaak een kans biedt om het arrest Marks & Spencer
II te verduidelijken. De Hoge Raad schrijft de beoordeling van het middel
vrijwel volledig af: er is sprake van een beperking, maar ingevolgde het arrest
Marks & Spencer II bestaan er rechtvaardigingsgronden en mogelijke
gesignaleerde bezwaren zou de Nederlandse wetgever kunnen ondervangen.
Maar:
‘De vraag rijst echter of het gemeenschapsrecht ertoe noopt dat die weg wordt
ingeslagen. Indien het uitgangspunt moet zijn dat hoe dan ook de optie van opname
in een fiscale eenheid gelijkelijk dient open te staan voor binnenlandse en
buitenlandse vennootschappen, ligt een bevestigend antwoord in de rede. De
juistheid van vorenbedoeld uitgangspunt staat nu echter juist ter discussie. Enerzijds
lijkt het gemeenschapsrecht niet te verlangen dat beperkingen van de vrijheid van
vestiging die het gevolg zijn van de omstandigheid dat lidstaten op belastinggebied
soeverein zijn en verschillende belastingstelsels kennen, door een bepaalde lidstaat
worden opgeheven. Anderzijds sluit de eventuele omstandigheid dat Nederland niet
is gehouden een grensoverschrijdende fiscale eenheid toe te staan niet uit dat
sommige voordelen die Nederlandse in een fiscale eenheid gevoegde
venootschappen kunnen genieten, zoals horizontale verliescompensatie, ook moeten
worden toegekend aan een Nederlandse moedervennootschap met een buitenlandse
dochtervennootschap, namelijk indien het onthouden van die voordelen een
achterstelling oplevert die niet wordt gedekt door rechtvaardigingsgronden als
genoemd in het arrest Marks & Spencer II.’ 104

En de conclusie is: ‘3.8 Aangezien het hier een vraag betreft van uitlegging van
communautair recht, zal de Hoge Raad op de voet van artikel 234 EG aan het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzoeken om een
prejudiciële beslissing.’ 105
Stelde advocaat-generaal Wattel vier vragen voor, de Hoge Raad neemt
genoegen met één vraag:
‘Moet artikel 49 VWEU in verbinding met artikel 54 VWEU aldus worden
uitgelegd dat dit artikel eraan in de weg staat dat een nationale regeling van een
lidstaat zoals omschreven in onderdeel 3.4. van dit arrest, volgens welke regeling
een moedervennootschap en haar dochtervennootschap ervoor kunnen kiezen dat de
belasting van hen wordt geheven bij de in die lidstaat gevestigde
moedervennootschap alsof er één belastingplichtige is, die keuzemogelijkheid

104

Hoge Raad, 11 juli 2008, LJN BB3444
Eenzelfde aanpak vinden we in verwijzingsarrest Hoge Raad, 12 september 2009,
LJN BB6415.
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voorbehoudt aan venootschappen die voor de belasting van hun winst zijn
onderworpen aan de fiscale jurisdictie van de betrokken lidstaat?’

Het voorbeeld maakt duidelijk dat de rechter soms doelbewust een bepaalde
afgebakende kwestie aan het Hof van Justitie wil voorleggen. Een belangrijk
deel van de analyse verricht de Hoge Raad zelf, maar op een specifiek element
lijkt de Hoge Raad bewust het recht door het Hof van Justitie te willen laten
verduidelijken.
In het verlengde van dit soort afgebakende vragen liggen verwijzingen in
gevallen waarin misschien naar de bekende weg wordt gevraagd. Het Hof van
Justitie wordt bijvoorbeeld bij prejudiciële verwijzing om een
evenredigheidstoetsing gevraagd die passender door de nationale rechter zelf
kan worden uitgevoerd.
In wezen komen de verwijzingen in de zaken over de verlengde navorderingstermijn
voor buitenlandse spaartegoeden daar op neer. 106

Ook kan worden gewezen op zaken waarin de mogelijke doorwerking van het
Europees recht op een gevoelig en nationaal beladen beleidsterrein aan de orde
is. De kwestie wordt dan voorgelegd aan het Hof van Justitie zonder dat de
rechter zelf in lijn met de eerdere rechtspraak van het Hof van Justitie tot een
zelfstandig eindoordeel komt. Een treffend voorbeeld biedt in dit verband de
prejudiciële verwijzing van de Afdeling in de zaak Josemans. 107 Met zo’n
verwijzing is op zichzelf natuurlijk niets mis. Het behoort immers tot de
blijvende autonome bevoegdheid van een nationale rechterlijke instantie om, als
hij dat noodzakelijk acht voor de beslechting van het geschil, te besluiten een
kwestie voor te leggen aan het Hof van Justitie. Als de rechter dit noodzakelijk
acht, en één van de partijen of beide partijen verwijzing ook wenselijk achten,
worden er dan niet spijkers op laag water gezocht wanneer we daar kritisch ten
opzichte van zouden staan? Dat gesteld hebbende, ontslaat het de nationale
rechter er toch ook niet van om bij dit soort zaken een eigen
verantwoordelijkheid te nemen.
In dat licht kan de strikte Cilfit-doctrine als boemerang op het Hof van Justitie
afkomen: een nationale rechter doet nooit iets verkeerd door de zaak aan het Hof
van Justitie voor te leggen. Voor de vragen geldt een ‘vermoeden van
relevantie’. Zo kan de nationale rechter zich strategisch verschuilen achter de
106

Hoge Raad, 21 maart 2008, LJN BA8179 en LJN BC7249.
ABRvS 8 april 2009, LJN BI0424 (Josemans). Het gaat in deze zaak in de kern om
de Europeesrechtelijke houdbaarheid van een woonlandbeginsel voor de toegang tot
coffeeshops in Maastricht.
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verwijzingsplicht om de gordiaanse knoop in ‘hard cases’ bij het Hof van
Justitie te leggen. Anders verwoord: soms lijkt het erop dat de Nederlandse
rechter te behoedzaam met zijn verwijzingsplicht om gaat. In dat geval brengt de
Nederlandse rechter vragen naar het Hof van Justitie die bij de stand van het
Europees recht in wezen ook door nationale rechters zelf kunnen worden
afgedaan. Moeten vragen met betrekking tot het evenredigheidsbeginsel wel
door het Hof van Justitie worden opgelost? Ligt het niet veel meer voor de hand
om dat, gezien de aard van de toetsing, zelf op te lossen? Om ‘zeker te weten’,
stelt de nationale rechter vragen in gevallen die misschien even goed zelf
kunnen worden berecht.
Hoe stelt de vraagsteller zijn vraag?
De nationale rechter draagt de verantwoordelijkheid voor de formulering van de
vraag. Ook daarin zit een krachtig element van autonomie verscholen. De
nationale rechter bij wie het geschil omgaat, bepaalt over welke aspecten
voorlichting door het Hof van Justitie wenselijk is. Belangrijk is natuurlijk de
manier waarop de vragen gesteld worden; ze moeten wel een verband hebben
met het geding. Sinds 1999 spreekt de jurisprudentie van het Hof van Justitie in
dit verband van een ‘vermoeden van relevantie’: het Hof van Justitie acht
zichzelf om op de vraag te beantwoorden, tenzij
‘de gevraagde uitlegging van het gemeenschapsrecht geen verband houdt met een
reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, of wanneer het vraagstuk
van hypothetische aard is en het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en
rechtens, die voor hem noodzakelijk zijn om een nuttig antwoord te geven op de
gestelde vragen.’ 108

Komt het tot een prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie, dan is de
ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen tegenwoordig vrijwel altijd een
gegeven.
In recente verwijzingen van de Afdeling valt een stapsgewijze opbouw van de
prejudiciële vragen waar te nemen. De Afdeling motiveert per vraag waarom
deze gesteld wordt en wat het vraagpunt is. Een voorbeeld biedt de
verwijzingsuitspraak in de zaak Betfair. 109 Er wordt een context gegeven, en
diverse citaten uit de rechtspraak van het Hof van Justitie zelf zijn opgenomen in
de uitspraak. Zo wordt het Hof van Justitie een kans geboden zijn rechtspraak op
specifieke punten nader te verduidelijken of een dwarsverband te maken. Elke
vraag is een kans voor verduidelijking van het recht. Eenzelfde aanpak van

108
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Zaak C-355/97, Beck.
Zie bijvoorbeeld ABRvS, 14 mei 2008, LJN BD1483.
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enige inkleding zien we terug in de verwijzingsuitspraak van de Hoge Raad over
dezelfde problematiek in de zaak Lotto t. Ladbrokes. 110
Soms zijn de vragen casusspecifiek en gekoppeld aan concrete verwijzingen
naar de rechtspraak van het Hof van Justitie, 111 andere vragen lijken een bredere
werking te bedoelen, bijvoorbeeld de vraag of de nationale rechter steeds in een
concreet geval aan de hand van de concrete omstandigheden van de kwestie als
zodanig moet nagaan of de maatregel voldoet aan de doelstelling van de
rechtvaardigingsgrond en de belemmering van het vrijedienstenverkeer niet
onevenredig is. 112
Een andere aanpak is er een waarbij de prejudiciële vraag als zodanig al
geformuleerd lijkt als een dictum van het Hof van Justitie. De Hoge Raad is
geneigd juist deze aanpak te hanteren. Een voorbeeld biedt een verwijzing van
de Hoge Raad over de verlengde navorderingstermijn terzake van buitenlandse
spaartegoeden. De Hoge Raad gebruikt de volgende bewoordingen:
‘Moeten de artikelen 56 en 63 VWEU aldus worden uitgelegd dat deze artikelen
niet eraan in de weg staan dat een lidstaat, voor gevallen waarin (inkomsten uit)
buitenlandse spaartegoeden voor de belastingdienst van die lidstaat zijn verzwegen,
een wettelijke regeling toepast die ter compensatie van een gebrek aan effectieve
controlemogelijkheden ten aanzien van buitenlandse tegoeden, voorziet in een
navorderingstermijn van twaalf jaren, terwijl voor (inkomsten uit) spaartegoeden die
in het binnenland worden aangehouden, waar die effectieve controlemogelijkheden
113
wèl voorhanden zijn, een navorderingstermijn geldt van vijf jaren?’

De zinssnedes ‘de artikelen 56 en 63 [moeten] aldus worden uitgelegd’ en ‘niet
eraan in de weg staan dat’ zou direct uit een arrest van het Hof van Justitie
kunnen volgen. 114
Soms zet de vraagstellende rechter de weg open om toch een bredere uitleg te
krijgen dan in eerste instantie is bedoeld. In een verwijzingsuitspraak van de
110

Hoge Raad, 13 juni 2008, LJN BC8970.
Hoge Raad, 13 juni 2008, LJN BC8970, eerste prejudiciële vraag:
112
Hoge Raad, 13 juni 2008, LJN BC8970, tweede prejudiciële vraag:
113
Hoge Raad, 21 maart 2008, LJN BC7249. In de andere verwijzing van de Hoge
Raad over dezelfde problematiek op diezelfde dag worden drie vragen gesteld die iets
specifieker ingaan op twee aspecten, Hoge Raad, 21 maart 2008, LJN BA8179. Vgl. ook de
prejudiciële vraagstelling van de Hoge Raad over de eventuele strijdigheid met de
vestigingsvrijheid van de weigering van een grensoverschrijdende fiscale eenheid, Hoge
Raad, 11 juli 2008, LJN BB3444 en de verwijzing van de Hoge Raad over de uren die een
buitenlandse belastingplichtinge besteedt aan het behalen van niet-Nederlandse, maar wel
Europese winst uit onderneming, Hoge Raad 12 september 2008, LJN BB6415..
114
Vgl. Hoge Raad, 12 januari 2007, LJN AV2318 (primair over het
vrijekapitaalverkeer).
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Hoge Raad met betrekking tot de Europeesrechtelijke dimensie van de nietaftrekbaarheid van overbedelingsschulden uit hoofde van ouderlijke
boedelverdeling worden de pijlen gericht op uitleg over het vrijekapitaalverkeer
en komt relevante jurisprudentie over de vestigingsvrijheid alleen aan de orde in
de conclusie van advocaat-generaal Wattel. 115 Toch luidt de derde vraag van de
Hoge Raad:
‘3. Maakt het voor de beoordeling van de eventuele uit het EG-Verdrag
voortvloeiende verplichting van de lidstaat waarin de onroerende zaak is gelegen
om aftrek van de overbedelingsschulden geheel of gedeeltelijk toe te staan, verschil
of die aftrek leidt tot een lagere tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele
belasting in de lidstaat die zich ter zake van de nalatenschap heffingsbevoegd acht
op grond van de woonplaats van de erflaten?’

Daarmee wordt, lijkt mij, voor het Hof van Justitie de mogelijkheid geschapen
om in de beoordeling van de prejudiciële verwijzing het vrijverkeerrecht breder
te trekken, in feite tot maar liefst ‘de eventuele uit het EG-Verdrag
voortvloeiende verplichting van de lidstaat’ als zodanig.
Binnen bepaalde Nederlandse rechterlijke instanties is het tegenwoordig
gebruikelijk om concepten van de vragen te laten rondgaan tussen partijen. De
Afdeling geeft dit bijvoorbeeld te kennen in zijn verwijzingsuitspraken. 116
Een voorbeeld van deze praktijk biedt de verwijzingsuitspraak in de zaak
Josemans. 117 De Afdeling heropent het onderzoek met toepassing van artikel
8:68 Awb en deelt aan partijen mee dat
‘de Afdeling voornemens is het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
(hierna: Hof van Justitie) te verzoeken bij wijze van prejudiciële beslissing
uitspraak te doen op een aantal vragen.’

De Afdeling voegt in dat geval de tekst van de vragen in concept toe en biedt de
mogelijkheid daarop te reageren.
Deze praktijk is uit oogpunt van een goede procesorde begrijpelijk en wenselijk.
Tegelijkertijd moet in de praktijk niet de indruk ontstaan dat partijen een ‘recht’
hebben op prejudiciële vragen, dat strookt mijns inziens niet met de aard van de
prejudiciële procedure als rechterlijke samenwerking. De verantwoordelijkheid
voor al dan niet verwijzen en de onderwerpen waarover voorlichting van het Hof
115
116
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Hoge Raad, 12 januari 2007, LJN AV2318.
Zie bijvoorbeeld ABRvS, 14 mei 2008, LJN BD1483 (Betfair).
ABRvS 8 april 2009, LJN BI0424 (Josemans).
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van Justitie noodzakelijk is voor de beslechting van het geschil berust feitelijk
bij de nationale rechter die het geschil dient te beslechten.
Of dit soort pragmatische praktijk in het prejudicieel verwijzingsrecht nu
overigens werkelijk iets van recente tijden is, is nog maar de vraag. In de
beschrijving van Tromm van de procedure van in de zaak Walrave en Koch bij
de rechtbank Utrecht wordt duidelijk:
‘Twee gangmakers van professie, Walrave en Koch, die door de bedoelde maatregel
hun ‘markt’ beperkt zagen tot de Nederlandse 118 deelnemers aan de
wereldkampioenschappen, vroegen daarover een uitspraak in een kort geding voor
de President van de Rechtbank Utrecht. Er dienden eerst twee prealabele vragen
beantwoord te worden: a. zijn gangmakers werknemers in de zin van artt. 48 en 49?
b. geldt het EEG-Verdrag ook, indien die activiteiten in derde landen plaatsvinden
(in casu Spanje)? De President beantwoordde beide vragen bevestigend, erkende
inderdaad de gestelde strijdigheid met het Verdrag en achtte de gewraakte bepaling
(voorlopig) onverbindend. Interessant is dat de President de geldigheidsduur van
zijn uitspraak afhankelijk stelde van een voorwaarde: binnen 6 weken na de
uitspraak moesten partijen een bodem-geding hebben aangespannen, opdat de
rechter in de gelegenheid zou zijn prejudiciële vragen te stellen. Aan deze
voorwaarde werd inderdaad voldaan en op 15 mei 1974 wees de Rechtbank te
Utrecht een interlocutoir vonnis, waarbij een aantal prejudiciële vragen werden
119
geformuleerd.’

4.4

Na verwijzing

Nadat het Hof van Justitie zijn uitspraak heeft gedaan, stopt het verhaal vaak in
de Europeesrechtelijke doctrine. De uitleg van het recht is gegeven, de nationale
rechter hoeft die uitleg alleen nog toe te passen op het geval en de zaak af te
doen. Andere zaken bij het Hof van Justitie eisen de aandacht op.
Binnen de Europeesrechtelijke doctrine bestaat de neiging om het zwaartepunt te
leggen bij de prejudiciële uitspraak van het Hof van Justitie. Verbazend is dat
niet: het Hof van Justitie is een rechter met een machtspositie binnen de
Europese rechtsorde. En het is al moeilijk genoeg om de rechtspraak van het Hof
van Justitie bij te houden. Verbazend is het wel om te ondervinden hoeveel
moeite het kost om de nationale uitspraken te achterhalen waarin de
eindbeslissing voor het verwezen geding wordt gegeven. Dit gegeven vraagt uit
zichzelf al om aandacht.
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President Rechtbank Utrecht, 11 mei 1973, BNO Walrave en L.J.V. Koch vs. AUCI
en KNWU, niet gepubliceerd, Asser Bundel nr. 24.
119
J.J.M. Tromm, ‘De Nederlandse Jurisprudentie inzake het recht der Europese
Gemeenschappen, overzicht van de periode 1973-1977’, in: SEW 1981, p. 461.
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Los daarvan betekent de uitspraak van het Hof van Justitie niet het einde van het
recht; juist daarna breekt nog een spannende fase in het prejudicieel
verwijzingsrecht aan. Hoewel het Hof van Justitie een bindende voorlichting aan
partijen geeft, blijft nog steeds de vraag in hoeverre het noodzakelijk en
bruikbaar is voor de definitieve beslechting van het geschil. Wat doet de
nationale rechter met de voorlichting door het Hof van Justitie? Ook hier treedt
nationale rechterlijke autonomie in de praktijk naar de voorgrond.
Veelal krijgen partijen de ruimte om te reageren op de prejudiciële beslissing. 120
Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft bijvoorbeeld na de beschikking in de
zaak Van de Coevering partijen de mogelijkheid gegeven daarop te reageren en
een nader onderzoek ter zitting belegd. 121 Ter zitting, na de beschikking van het
Hof van Justitie, blijkt dat de belanghebbende in deze zaak de in België
gehuurde auto voornamelijk in Nederland gebruikt. Derhalve is naar het oordeel
van het Gerechtshof tegen de achtergrond van de jurisprudentie van het Hof van
Justitie de heffing van de belasting op personenauto’s en motorrijwielen in dit
geval gerechtvaardigd. De partij die aanleiding gaf tot de verwijzing, kan zich
dus niet met recht beroepen op het vrijedienstenverkeer om de naheffingsaanslag
buiten toepassing te laten.
De prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie hoeft voor partijen geen
eenduidige uitkomst te hebben. Uit de einduitspraak van het Gerechtshof
Arnhem in de N-zaak blijkt dat de belanghebbende zich op het standpunt stelt
dat uit de prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie primair volgt dat
artikel 49 VWEU zich verzet tegen het opleggen van de in geschil zijnde
aanslag, omdat de zekerheid die moest worden gesteld om uitstel van betaling te
krijgen, hem belemmerde in de ongestoorde uitoefening van de
vestigingsvrijheid. 122 In nader standpunt neemt de Inspecteur daarentegen aan
dat uit het arrest van het Hof van Justitie valt af te leiden dat de aanslag niet in
strijd is met het Europees recht, alleen het vragen van zekerheid was daarmee
strijdig. Het Gerechtshof komt tot het eindoordeel dat het Nederlandse systeem,
toen het belastbare feit zich voordeed, onverenigbaar was met het
gemeenschapsrecht:
‘Het
systeem
van
heffing
over
fictieve
aanmerkelijkbelangwinsten als geheel – en niet alleen de verplichte
zekerheidsstelling – in strijd was met artikel 43 EG-Verdrag en dat daar geen
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Zie bijvoorbeeld Hoge Raad, 14 november 2008, LJN BG4211, Gerechtshof ’sHertogenbosch 25 april 2007, LJN BA6625 (Van de Coevering), Gerechtshof Arnhem, 31
augustus 2007, LJN BB3047 (C-470/04, N-zaak)
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Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 april 2007, LJN BA6625.
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Gerechtshof Arnhem, 31 augustus 2007, LJN BB3047.
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voldoende rechtvaardiging voor was wegens strijdigheid met – kort gezegd – het
evenredigheidsbeginsel.’ (r.o. 4.15)
Net als bij de vraag in hoeverre de verwijzingsplicht opgaat uit oogpunt van de
noodzakelijkheid voor de beslechting van het geschil, bestaat wat de
gebondenheid van de nationale rechter aan het oordeel van het Hof van Justitie
betreft, bij de operationalisering van het prejudiciële antwoord ook een feitelijke
autonomie voor de nationale rechter. In de onderzochte praktijk besluit de
rechter zo nu en dan te variëren op de uitleg van het Hof van Justitie of vertaalt
de betekenis van de prejudiciële beslissing voor de nationaalrechtelijke context.
Soms geeft de Hoge Raad een verdere lijn over de toepassing van het
evenredigheidsbeginsel voor bepaalde zaken. Met het eindoordeel van de Hoge
Raad in de zaken ten grondslag aan de prejudiciële beslissing C-155/08, en C157/08 X en E.H.A. Passenheim-Van Schoot 123 ontstond er een aanpak om
vergelijkbare zaken af te doen. Of, zoals de Hoge Raad zelf overweegt:
‘Naar aanleiding van voernoemd arrest van het Hof van Justitie heeft de Hoge Raad
in zijn arresten […] regels geformuleerd die in verband met het door het Hof van
Justitie genoemde evenredigheidsbeginsel in acht moeten worden genomen bij het
opleggen van een navorderingsaanslag met gebruikmaking van de termijn van
artikel 16, lid 4, Algemene wet inzake Rijksbelastingen (hierna: AWR) op een
tijdstip waarop de ten aanzien van binnenlandse tegoeden geldende vijfjaarstermijn
124
van artikel 16, lid 3, AWR is verstreken.’

Een ander voorbeeld biedt een kort arrest van de Hoge Raad. 125 Dit arrest
volgde op de beschikking van het Hof van Justitie in de zaak Ilhan, genomen
naar aanleiding van het verzoek om een prejudiciële beslissing van de Hoge
Raad. 126 De Hoge Raad overweegt:
‘2.4.2 De rechter zal in het algemeen slechts dan zelf in een gebrek dat aan een
wettelijke regeling op het gebied van belastingen kleeft, kunnen voorzien indien
zich uit het stelsel van de wet, de daarin geregelde gevallen en de daaraan ten
grondslag liggende beginselen, of de wetsgeschiedenis, voldoende duidelijk laat
afleiden hoe zulks dient te geschieden (vgl. HR 12 mei 1999, nr. 33320 BNB
1999/271). In het onderhavige geval is sprake van een aan de Wet op de belasting
van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (hierna: de Wet) klevend gebrek dat niet
kan worden hersteld binnen het stelsel van de Wet. Dat stelsel is immers gebaseerd
op heffing van bpm naar rato van de waarde van de personenauto of het
motorrijwiel. Evenmin laat zich uit de bepalingen van de Wet of de
123

Hoge Raad, 26 februari 2010, LJN BJ9092 en LJN BJ9120
Hoge Raad, 7 mei 2010, LJN BM3301. Ook gebruikt in Hoge Raad, 7 mei 2010,
LJN BM3304.
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Hoge Raad, 14 november 2008, LJN BG4211.
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Hoge Raad, 18 januari 2008, LJN AZ8429. zaak C-42/08, Ilhan.
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wetsgeschiedenis eenduidig afleiden welk bedrag aan bpm de wetgever voor het
onderhavige geval zou hebben bepaald indien hij de strijdigheid met het EG-verdrag
van een heffing als waartoe in dit geval de Wet leidt, zou hebben onderkend en deze
strijdigheid zou hebben willen vermijden.
Het zo-even overwogene brengt mee dat de onderhavige naheffingsaanslag, wegens
het ontbreken van een deugdelijke wettelijke grondslag voor de heffing van bpm in
een geval als dit, moet worden vernietigd. De Hoge Raad kan derhalve de zaak
afdoen.’

In een ander geval dat speelde bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, werd nadat
het Hof van Justitie op prejudiciële vragen arrest had gewezen, 127 op verzoek
van de belanghebbende en met instemming van de Inspecteur, de eindbeslissing
aangehouden, totdat het Hof van Justitie ook in een ander geval arrest wees (de
zaak C-376/03, D). 128 Aan de hand van het dictum in de ‘eigen’ prejudiciële
beslissing wordt de zaak echter afgedaan; het Gerechtshof hoeft er weinig meer
aan te doen:
‘3.2 Gelet op de hiervoor vermelde verklaring voor recht is het gelijk met
betrekking tot de in geschil zijnde vraag aan belanghebbenden en dient de
leveringsverplichting op de totale verkrijging in mindering te worden gebracht.’

Interessant is om te zien dat het intrekken van prejudiciële vragen door de
Nederlandse rechter ook een zeker precedentwerking kan hebben voor andere
zaken aanhangig bij de lagere Nederlandse rechter. Zie bijvoorbeeld de
rechtbank ’s-Gravenhage, zittingsplaats Utrecht, in een zaak over de aanvraag
om een verblijfsvergunning regulier voor arbeid als zelfstandige van een
persoon met de Turkse nationaliteit. De rechtbank overweegt:
‘De door de Raad van State bij uitspraak van 19 juli 2005 aan het Hof gestelde
prejudiciële vragen zijn recentelijk ingetrokken. Naar het oordeel van de rechtbank
vloeit uit het vorenstaande, en met name uit het hierbovengenoemde arrest van het
Hof voort dat het hoogst twijfelachtig is of het standpunt van verweerder
inhoudende dat het mvv-vereiste van toepassing kan worden geacht bij Turkse
129
zelfstandigen houdbaar kan worden geacht’.

De rechtbank baseert beslechting van het geschil in het bijzonder op het Tum &
Dari-arrest van het Hof van Justitie, maar laat zich eveneens leiden door het feit
dat de Afdeling prejudiciële vragen heeft ingetrokken. Zo geeft het intrekken
127

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 11 januari 2006, LJN AV1522, na zaak C-364/01,
Erven Barbier. De verwijzingsuitspraak betrof Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 5 september
2001, LJN AD3864.
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Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 11 januari 2006, LJN AV1522. De zaak D speelde
in wezen geen rol, maar werd door belanghebbende aangevoerd om de daadwerkelijk door
hen gemaakte proceskosten te vergoeden.
129
Rechtbank ’s-Gravenhage, zp Utrecht, 5 maart 2008, LJN BC6274.
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van prejudiciële vragen een signaalfunctie voor de oordeelsvorming van een
andere rechter.
Een dag later verscheen overigens het eindoordeel van de Afdeling in de zaak
waarin de prejudiciële vragen waren gesteld, die vervolgens werden
ingetrokken. 130 In de uitspraak maakt de Afdeling melding van het feit dat naar
aanleiding van het arrest Tum & Dari ‘vanwege het Hof gevraagd [is] of de
Afdeling aanleiding zag de door haar gestelde vragen te handhaven.’ De
Afdeling heeft vervolgens bij brief van 8 november 2007 het Hof medegedeeld
dat het verzoek om een prejudiciële beslissing werd ingetrokken.
Een ander voorbeeld wordt geboden door een uitspraak van de Afdeling
Bestuursrechtspraak Raad van State van 4 februari 2005. 131 Bij uitspraak van 4
februari 2003 heeft de Afdeling verzocht uitspraak te doen over de
Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten
en Bulgarije. 132 Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie op 16
november 2004 in de zaak C-327/02, Panayotova, na vragen van de rechtbank
’s-Gravenhage, zittingsplaats Assen, 133 heeft de Afdeling op 21 december 2004
besloten bij brief de prejudiciële verwijzing in te trekken. In de zaak Panayotova
heeft het Hof van Justitie namelijk uitspraak gedaan over de geschilpunten die
aan de orde zijn in de zaak bij de Afdeling. Uit deze einduitspraak van de
Afdeling blijkt niet of de Afdeling daarzelf toe is gekomen of dat dit door het
Hof van Justitie is gesuggereerd. Nadat partijen de mogelijkheid hebben gehad
hun reactie op het arrest te geven, doet de Afdeling einduitspraak.
4.5

Conclusies

Uit het hoofdstuk wordt duidelijk dat het prejudicieel verwijzingsrecht in de
praktijk nadrukkelijk feitelijke elementen van nationale rechterlijke autonomie
bezit. Dit concentreert zich in de zelfstandige beslissing van de rechter over de
noodzakelijkheid van de verwijzing. In de onderzochte praktijk van het
verwijzingsrecht zien we de tegenstelling tussen law in the books en law in
action. Het verwijzingsrecht blijkt in de onderzochte rechtspraak gelaagder te
zijn dan de enkele bevoegdheid van de nationale rechter, de verwijzingsplicht bij
een noodzakelijke rechtsvraag en de uitzonderingen daarop. Dat komt in de drie
beschreven fases tot uitdrukking. De vragen voorafgaand aan al dan niet
130
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beslissing, zaak C-58/03, Encheva bij het Hof van Justitie.
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Rechtbank ’s-Gravenhage, zp. Assen, 16 september 2002, LJN AF1211.
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verwijzen, komen zelden aan bod als we ons alleen op de rechtspraak van het
Hof van Justitie zouden concentreren. Wanneer het Hof van Justitie zijn arrest of
beschikking heeft gewezen, dient de Nederlandse rechter veelal nog een
operationaliseringsslag moet maken.
Dit hoofdstuk maakt duidelijk dat het moeilijk is om Europeesrechtelijke
verplichtingen te operationaliseren. Dat zien we concreet bij de
verwijzingsplicht voor rechterlijke instanties in laatste aanleg. Wat deze
verplichting inhoudt en hoe deze in een concreet geval geoperationaliseerd
wordt, hangt grotendeels af van de attitude van de rechterlijke instantie waar het
geschil speelt. Van de uitzonderingen op de verwijzingsplicht wordt grif gebruik
gemaakt, al is het lang niet altijd duidelijk in de motivering van het rechterlijk
oordeel welke redenen doorslaggevend zijn geweest om niet te verwijzen en in
bepaalde gevallen wel te verwijzen. De motivering om niet te verwijzen of
waarom tot een specifiek Europeesrechtelijke interpretatie is gekomen, kan
zichtbaar worden verbeterd. Met name de Nederlandse rechters in laatste
instantie zouden er goed aan doen nader te motiveren waarom verwijzing niet op
zijn plaats is en er zelf verantwoordelijkheid voor de uitleg wordt genomen. Dit
laatste gaat in zijn algemeenheid niet op voor de overwegingen van de advocaatgeneraal in conclusies bij zaken in beroep bij de Hoge Raad. Daarin wordt
regelmatig gemotiveerd waarom al dan niet verwezen zou moeten worden naar
het Hof van Justitie. Bij de categorie van zaken waarin wel wordt verwezen, is
overigens, opvallend genoeg, de motivering om te verwijzen over het algemeen
zwaarder aangezet. Opmerkelijk vaak komt zowel bij lagere als hoogste rechters
de acte clair-uitzondering in de praktijk van het oordeel over de
vestigingsvrijheid en/of het vrijedienstenverkeer aan de orde.
Doordat de Europeesrechtdoctrine in zijn algemeenheid de nadruk legt op de
Cilfit-doctrine zonder daarbij de rechterlijke praktijk van de lidstaten in
ogenschouw te nemen, ontstaat een verwijdering tussen het Europees recht in
theorie en de uitlegging in de nationale rechterlijke praktijk ervan. Dit heeft in
wezen consequenties voor de manier waarop het prejudicieel verwijzingsrecht
moet worden begrepen. Als begrip van het prejudicieel verwijzingsrecht slechts
gebaseerd is op een beschouwing van de Cilfit-doctrine, wordt de
rechtswerkelijkheid tekortgedaan. Het onderwerp kent een bredere praktijk.
Onder het verwijzingsrecht valt ook de wereld voorafgaand aan het verwijzen,
de verantwoordelijkheid van de nationale rechter om niet te verwijzen en zelf
een definitief oordeel te geven, en in de gevallen waarin de nationale rechter
heeft verwezen, de fase nadat het Hof van Justitie recht heeft gesproken. Dat is
namelijk ook van betekenis voor de stand van het Europees recht.
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Door de jaren heen hebben ook lagere rechters in de onderzochte rechtspraak als
motor van de Europese rechtsontwikkeling gewerkt door prejudicieel te
verwijzen naar het Hof van Justitie. Deze praktijk lijkt de laatste jaren wat af te
zwakken: verwijzingen worden over het algemeen overgelaten aan met name de
hogere rechtscolleges.
De wezenlijke vraag die onlosmakelijk aan dit onderwerp is verbonden, is
hoeveel rechtseenheid binnen de Europese geïntegreerde rechtsorde wenselijk is
en hoeveel verantwoordelijkheid de nationale rechterlijke colleges gelaten moet
worden. Zeker is dat eenheid niet afhankelijk zou moeten zijn van alleen de
prejudiciële procedure. Een zekere verdere emancipatie van de nationale rechter
in de rechtspraak van het Hof van Justitie zou op dit punt aanbeveling genieten.
Als aanleiding daarvoor geldt eveneens de ontwikkeling van nationale
Europeesrechtelijke precedenten in de onderzochte rechtspraak: het onderwerp
van het volgende hoofdstuk.
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5

NATIONALE EUROPEESRECHTELIJKE
PRECEDENTEN
‘There is a fascinating ongoing process of cross-fertilization between national legal
concepts, which influence Community law, and Community concepts, which in
return influence national law, with the European Court of Justice as one of the
agents for transmission in this process. […] Indeed, the case law of the European
Court on general principles, on the effectiveness of remedies, on conditions for
State liability heavily draws on legal traditions of the Member States. At the same
time, the concepts and standards distilled from these national sources and further
moulded by the European Court flow through its case law into the national legal
systems.’
C.W.A. Timmermans, ‘The European Union’s Judicial System’, in: CMLRev 2004,
p. 400
‘In another decentralized model, it might be up to special or highest national courts
to deal mainly with referrals for preliminary rulings. Only in exceptional cases
would the matter be forwarded to the ECJ. The effect would be that the access to the
ECJ would then in some way be limited due to the ‘national’ filter. Such a system
makes a national court primarily responsible for the interpretation of EC law, also
in cases of more than minor importance. Apart from the problem of unity, the major
drawback is, obviously, that this might lead to the development of ‘national’
Community law.’
S. Prechal, ‘The Preliminary procedure: a role for legal scholarship?’, in: The
Uncertain Future of the Preliminary Reference Procedure (Den Haag, Raad van
State 2004)

5.1

Inleiding

Opvallend vaak laten rechters in de Nederlandse Europeesrechtelijke
rechtspraak zich over de vestigingsvrijheid en/of het vrijedienstenverkeer
expliciet inspireren of leiden door de eerdere jurisprudentie van hun
Nederlandse collega’s. In deze gevallen is het primair niet (meer) de
jurisprudentie van het Hof van Justitie die de richting geeft voor de beslechting
van het geschil, maar een nationale Europeesrechtelijke uitspraak. Naar analogie
van het citaat van Timmermans is de nationale rechter hier een van de ‘agents
for transmission’. Op bepaalde terreinen vormt deze nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak een nadere inkleuring, soms in afwijking van of
generaliserend ten opzichte van de werking van de Europese vrijheden. Deze
ontwikkeling zou ik functioneel willen duiden onder de noemer ‘nationale
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Europeesrechtelijke precedenten’. 1 Dit verschijnsel heeft, voor zover ik weet en
heb kunnen nagaan, als zodanig nog weinig aandacht gekregen in de
Europeesrechtelijke doctrine.
Dat laatste is onterecht. De ontwikkeling leidt tot allerlei fundamentele vragen:
hoe moeten we deze ‘precedentwerking’ waarderen binnen de context van het
Europees recht? Wat voor gezag heeft het nationale Europeesrechtelijke
precedent? In hoeverre verlangt het Europees recht een voortdurende
zelfstandige beoordeling aan de hand van de jurisprudentie van het Hof van
Justitie in plaats van het volgen van nationale Europeesrechtelijke precedenten?
Zijn er consequenties of implicaties die verbonden moeten worden aan het
enkele bestaan van nationale Europeesrechtelijke precedenten tegen de
achtergrond van nationale rechterlijke autonomie in de praktijk en het stelsel van
Europese rechtspleging?
In dit hoofdstuk zou ik drie zaken in het bijzonder willen behandelen. In de
eerste plaats schets ik het concept van een ‘nationaal Europeesrechtelijk
precedent’. Vervolgens bespreek ik enkele voorbeelden van de verschillende
typen of functies van dit concept aan de hand van de onderzochte Nederlandse
Europeesrechtelijke rechtspraak. Dan ga ik, tentatief, in op de consequenties en
implicaties die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Het hoofdstuk sluit af
met enkele conclusies.
5.2

Wat is een nationaal Europeesrechtelijk precedent?

Precedentwerking kan op verschillende manieren worden benaderd. 2 Het
concept wordt over het algemeen binnen de common law-traditie geplaatst,
omdat het in rechtstelsels gebaseerd op de common law een fundamenteel
element van het stelsel van recht(spraak) vormt met eigen aard en inhoud
(gekoppeld aan bijvoorbeeld een doctrine of stare decisis, een beginsel dat de
rechter bij gedane uitspraken moet blijven). Maar ook in civielrechtelijk

1
Dit hoofdstuk is gedeeltelijk gebaseerd op een onderzoekspresentatie tijdens het
REALaw Research Forum: Top-Down and Bottom Up gehouden te Groningen op 3 juni 2009,
en gepubliceerd als ‘National Judicial Autonomy: The Example of National European Law
Precedents in the Dutch Case-Law on the Free Movement of Services and the Freedom of
Establishment’, in: REALaw 2009, p. 135-153.
2
Hierover in het algemeen E. Hondius (ed.), Precedent and the Law. Reports to the
XVIIth Congress International Academy of Comparative Law Utrecht 16-22 July 2006,
Brussel: Brulant 2007 en N. Duxbury, The Nature and Authority of Precedent, Cambridge:
Cambridge University Press 2008.
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georiënteerde rechtstelsels spelen vormen van precedentwerking een rol
(bijvoorbeeld de notie van ‘vaste rechtspraak’, jurisprudence constante). 3
Uit de aard en afbakening van het huidige onderzoek volgt dat dit niet de plaats
is om diepgravend in te gaan op de algemene karakteristieken van
precedentwerking binnen het Europees recht. 4 Dat onderwerp leent zich zonder
meer tot een dissertatieonderwerp op zich. Toch wil ik er wel kort en goed op
ingaan en mij vervolgens in het bijzonder concentreren op wat ik bedoel met het
concept van een ‘nationaal Europeesrechtelijk precedent’.
In dit verband zou precedentwerking in de Europeesrechtelijke context in de
eerste plaats en vooral als een functioneel concept moeten worden beschouwd.
Van precedentwerking is reeds sprake als rechterlijke interpretatie van het recht
in eerdere uitspraken instrumenteel blijkt voor de beslechting van nieuwe
juridische geschillen. Wanneer we de precedentwerking op deze functionele
manier benaderen, dan kunnen we zonder meer ook in de context van het
Europees recht een concept van precedentwerking ontwaren of zoals in Brown
& Jacobs wordt gesteld, de notie van precedenten in de context van het Europees
recht
‘could be regarded as a basic feature of the Community legal order, just as it is so
regarded (and designated as a fundamental doctrine) in the common law of
England. Alternatively, precedent can be seen in Community law as only an
application of the general principle of legal certainty […]; or, put another way, the
Court makes a virtue of consistency.’ 5

Dat de precedentwerking als zodanig binnen het Europees recht van
fundamenteel belang is, mag blijken uit de rechterlijke schepping van de
Europese rechtsorde. Het merendeel van de algemene leerstukken van
Unierecht, bijvoorbeeld de doorwerkingsleerstukken directe werking, conforme
interpretatie en het beginsel van staatsaansprakelijkheid voor schending van
3

Vgl. bijvoorbeeld V. Fon, F. Parisi, ‘Judicial Precedents in Civil Law Systems: A
Dynamic Analysis’, beschikbaar op http://ssrn.com/abstract=534504.
4
Daarvoor zij verwezen naar bijvoorbeeld: E. Tjong Tjin Tai, K. Teuben, ‘European
Precedent Law’, in: European Review of Private Law 2008, p. 827-841, P. Craig, G. de
Búrca, EU Law. Text, cases and materials, Oxford: Oxford University Press 2008, chapter 13,
L. Neville Brown, T. Kennedy, Brown & Jacobs. The Court of Justice of the European
Communities, London: Sweet & Maxwell 2000, chapter 16, A. Arnull, ‘Owning up to
Fallibility: Precedent and the Court of Justice’, in: CMLR 30, 1993, p. 247-266, A. Toth, ‘The
authority of judgments of the European Court of Justice: binding force and legal effects,
in:YEL 4, 1984, p. 1-77, T. Koopmans, ‘Stare Decisis in European Law’, in: D. O’Keeffe,
H.G. Schermers (eds), Essays in European Law and Integration, Deventer: Kluwer 1982, p.
11-27.
5
Brown, Jacobs 2000, p. 346-347.

185

NATIONALE EUROPEESRECHTELIJKE PRECEDENTEN

Europees recht als de voorrang van het Unierecht, zijn als rechtersrecht
begonnen en hebben zich gedurende de afgelopen decennia voornamelijk in
jurisprudentie verder gevestigd en verduidelijkt. 6
Het Hof van Justitie baseert zich in zijn beslissingen in de regel zeer sterk op
zijn eigen eerdere rechtspraak. Tegelijkertijd is de uitleg van het Europees recht
niet in beton gegoten en is het Hof van Justitie in een paar weliswaar zeldzame,
maar kenmerkende zaken expliciet van eerder gegeven uitleg afgeweken en
heeft deze voor een andere interpretatie ingeruild (expliciete voorbeelden bieden
de arresten Keck, Metock 7 ) of is in de loop der tijd de interpretatie in de
rechtspraak stapsgewijs en veel implicieter verschoven. Daaruit blijkt dat er
binnen de Europeesrechtelijke precedentwerking een flexibele benadering
bestaat.
Het lijkt mij verhelderend om wat de precedentwerking binnen het Europees
recht betreft, aan te sluiten bij de afbakening van constitutionele verhoudingen
in de EU: horizontale en verticale verhoudingen, om vervolgens het concept van
nationale Europeesrechtelijke precedenten te positioneren.
Horizontale precedentwerking

Van de verschillende voorbeelden van precedentwerking in het Europees recht
spreekt deze variant vast en zeker het meest tot de verbeelding. Het is de
duidelijkste vorm van precedentwerking. Het Hof van Justitie baseert zich in
zijn rechtspraak, zoals gezegd, op eerdere beslissingen op dezelfde terreinen van
het recht of op de algemene leerstukken van het gemeenschapsrecht die, waar
mogelijk over de volle breedte van het Europees recht hun gelding doen voelen.
Dat lijkt op zichzelf weinig nieuws, maar het krijgt als zodanig in de
Europeesrechtelijke doctrine niet altijd de aandacht die het zou kunnen
verdienen. Deze precedentwerking bindt in horizontale relatie ten opzichte van
zichzelf en in horizontale relatie tot de Europese wetgever.
6

Zie daarover bijvoorbeeld Barents’ annotatie bij de arresten Van Gend & Loos en
Costa/ENEL in: Beukers e.a. 2010, p. 22-28 in het bijzonder op p. 27.
7
Gev. zaken C-267 en 268/91, Keck en zaak C-127/08, Metock.
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De werking van eerdere rechtspraak leidt op een gegeven moment tot ‘vaste
rechtspraak’ binnen de jurisprudentie van het Hof van Justitie en in veel
uitspraken wordt er woordelijk bij aangesloten. Het Hof van Justitie spreekt in
zijn arresten met regelmaat ‘volgens vaste rechtspraak…’ recht. Waar het
omslagpunt van een enkele zaaksverwijzing naar een eerder arrest tot ‘vaste
rechtspraak’ ligt, is onduidelijk en leent zich voor nader onderzoek, maar is voor
ons thema hier niet van groot belang.
Belangrijker is om te constateren dat de jurisprudentie van het Hof van Justitie
deze functionele precedentwerking in zich draagt. Deze werking heeft evident
zowel een horizontale, maar ook vaak een verticale werking: een werking ten
opzichte van de nationale rechters die van doen krijgen met zaken waarin
Europees recht wordt ingeroepen.
Verticale precedentwerking

Verticale precedentwerking is in wezen ook weinig nieuws. De uitleg van het
Hof van Justitie is van wezenlijke betekenis voor de manier waarop de nationale
rechter geacht wordt het gemeenschapsrecht uit te leggen wanneer daarop een
beroep wordt gedaan in een concreet geval dat bij hem omgaat. Dat zagen we
duidelijk naar voren komen in het vorige hoofdstuk, bijvoorbeeld in de acte
éclairé-uitzondering in het prejudicieel verwijzingsrecht. Ook indien
prejudicieel verwijzen niet ter sprake komt in de procedure voor de nationale
rechter, maar de zaak wel wordt afgedaan met behulp van rechtspraak van het
Hof van Justitie, is sprake van deze vorm van precedentwerking. In algemene
zin kan worden gesteld dat de jurisprudentie van het Hof van Justitie werkt als
een wezenlijk en tot op zekere hoogte bindend richtsnoer voor de uitleg en
toepassing van het Europees recht bij de nationale rechter.
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In hoofdstuk 2 werd duidelijk dat de nationale rechter gebonden is aan het
beginsel van loyaliteit en de rechtspraak van het Hof van Justitie hoort te volgen.
De verticale precedentwerking is in lijn met de Simmenthal-benadering in de
jurisprudentie van het Hof van Justitie, die inhoudt dat de nationale rechter
‘belast met de toepassing, in het kader zijner bevoegdheid, van de bepalingen van
het gemeenschapsrecht, verplicht [is] zorg te dragen voor de volle werking dier
normen, daarbij zo nodig, op eigen gezag, elke strijdige bepaling van de – zelfs
latere – nationale wetgeving buiten toepassing latende, zonder dat hij de
voorafgaande opheffing hiervan via de wetgeving of enige andere constitutionele
procedure heeft te vragen of af te wachten.’ (106/77, Simmenthal, dictum)

Door de acceptatie van de directe werking en voorrang van het
gemeenschapsrecht in de lidstatelijke rechtsstelsels, heeft deze vorm van
Europeesrechtelijke precedentwerking zich enorm verder kunnen ontwikkelen.
De verticale precedentwerking verklaart ook het accent op een top-down
benadering in het Europeesrechtelijke onderzoek: het Hof van Justitie geeft een
op te volgen uitlegging van het Europees recht. De nationale rechter hoort te
volgen, ook al onthoudt het Hof van Justitie zich ervan om in zijn jurisprudentie
de hiërarchische verhouding tussen het Hof van Justitie en de nationale rechter
te benadrukken.
Met de onderscheiding van deze vormen van precedentwerking bestrijken we de
standaardbenaderingen van precedentwerking in het Europees recht. Het
zwaartepunt ligt daarin evident bij de rechtspraak van het Hof van Justitie.
Daarin worden de precedenten geschapen en gehanteerd. Vervolgens gebruikt,
via de verticale precedentwerking, de nationale rechter deze precedenten voor de
beslechting van Europeesrechtelijke geschillen. Daar zijn voorbeelden te over
van te vinden in de voor dit boek onderzochte nationale Europeesrechtelijke
rechtspraak. 8
In deze rechtspraak gebruikt de Nederlandse rechter expliciet de interpretatie
van het Hof van Justitie voor de beslechting van nieuwe geschillen. Hier komt
het vaak neer op toepassing van het recht, waarbij enige aanpassing aan de
omstandigheden van het nieuwe geschil aan de orde is die een nadere
interpretatie van de door het Hof van Justitie gegeven uitlegging vergt.

8

Uit vele kan bijvoorbeeld worden gewezen op Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15
januari 2008, LJN BC6574 waarin uitvoerig naar diverse rechtspraak van het Hof van Justitie
wordt verwezen en in de kern C-464/02, Commissie/Denemarken, C-151/04 en C-152/04,
Nadin en Durré en C-242/05, Van de Coevering worden toegepast. Toevallig over dezelfde
materie Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 augustus 2008, LJN BF9938.
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Maar met de beschrijving van de horizontale en verticale werking van Europese
precedenten hebben we het onderwerp van dit hoofdstuk nog niet verklaard. De
hoofdstuktitel en introductie suggereren de zogeheten nationale Europese
precedentwerking. Wat moet onder dat verschijnsel worden verstaan?
Nationale Europeesrechtelijke precedentwerking

In het geval van een nationaal Europeesrechtelijk precedent begint het met het
inroepen van een Europeesrechtelijke norm in een zaak voor de nationale
rechter. Deze wordt opgevolgd door een interpretatie van een andere of dezelfde
nationale rechter. De Europeesrechtelijke beslissing krijgt een precedentwerking
voor het beslissen van nieuwe gevallen. Hier is het niet meer het Europees recht
zoals uitgelegd door het Hof van Justitie, maar Europees recht in decentrale
context, in een in de rechtspleging ‘geïmplementeerde vorm’: het Europees recht
krijgt een nationaal gekleurde inbedding en karakter. Dan gaat het bijzonder om
de richtinggevende uitspraken van de nationale rechtscolleges die worden
gevolgd in latere zaken in de nationale context, maar er kan wat mij betreft ook
al hiervan worden gesproken wanneer een rechtbank verwijst naar een eerdere
relevante zaak en de interpretatie van een andere rechtbank.
In een brede en functionele definitie gegoten, gaat het bij een nationaal
Europeesrechtelijk precedent om:
een autonome interpretatie van Europees recht door een nationale rechter die een
precedentwerking heeft voor toekomstige zaken in een bepaald rechtsgebied.

Vanuit deze functionele benadering is van nationale precedentwerking sprake
wanneer een nationale rechter bij de interpretatie of toepassing van een
Europeesrechtelijke norm zich expliciet baseert of impliciet laat leiden door
eerdere uitspraken van nationale rechters als bron voor de beslissing.
Wat is hier zo bijzonder aan? Dat hangt er van af. De ontwikkeling zou kunnen
worden afgedaan als niets bijzonders en weinig nieuws onder de zon, en dat
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klopt gedeeltelijk ook. Tot op zekere hoogte hebben we hier van doen met een
verschijnsel van alle tijden. Het kwam bijvoorbeeld in de beginjaren van de
Europese rechtsorde ook al voor dat de Nederlandse rechter uitleg gaf aan
Europese rechtsnormen, die vervolgens door een ander Nederlands rechtscollege
werd gehanteerd voor de afdoening van een geschil met een Europeesrechtelijke
component. De mate waarin dit verschijnsel zich blijkt voor te doen in de
onderzochte rechtspraak, doet vermoeden dat er toch meer aan de hand is.
Op zichzelf is het ook weinig verwonderlijk dat de nationale rechter uitleg geeft
over het Europees recht. Hij is daar, in een grote meerderheid van de gevallen,
de eerst aangewezene voor, ook wanneer de nationale rechter in laatste instantie
rechtspreekt. Als het in dit laatste geval een Europese rechtsvraag betreft, die
noodzakelijk is voor de beslechting van een geding, dan komt vanzelfsprekend
de prejudiciële verwijzingsverplichting om de hoek kijken, maar het oordeel
daarover is, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, aan de nationale rechter
zelf. Wanneer in zo’n laatste geval een rechter besluit vast te houden aan de
eigen uitleg of eerder in nationale Europeesrechtelijke rechtspraak gegeven
uitleg, dan bestaat er voor een partij geen mogelijkheid tot nader beroep en
moeten partijen zich daarbij neerleggen.
Bijzonder is wél dat het bij het onderzochte recht gaat om Europeesrechtelijke
normen die via nationale Europeesrechtelijke precedenten een eigen inkleuring
en uitlegging krijgen op nationaal niveau. Het startpunt is weliswaar nog steeds
de Europese norm en – veelal – de uitleg die daaraan reeds is gegeven door het
Hof van Justitie (zoals afgebeeld op de illustratie), maar vervolgens gaat de
nationale rechtspraak er mee aan de haal. Er volgen nationale
Europeesrechtelijke interpretaties die een traceerbare precedentwerking hebben
voor volgende zaken binnen de lidstatelijke context. Deze uitspraken hebben
feitelijk en juridisch een invloed op rechtsontwikkeling en de eenheid van het
recht binnen de EU. Dat brengt ons op de fundamentele vraag naar de betekenis
en het gezag van de nationale Europeesrechtelijke rechtspraak. Want wat voor
waarde moet aan die nationaalrechtelijke uitleg van Verdragsvrijheden worden
geschonken?
Opmerkelijk is dat bij dit verschijnsel als zodanig nauwelijks werkelijk wordt
stilgestaan. De leidende doctrinaire gedachte, die wordt gevoed door een
overwegende top down-benadering in het onderzoek, gaat in hoge mate uit van
het traditionele uitgangspunt dat het aan het Hof van Justitie is om het Europees
recht uit te leggen en aan de nationale rechter om het recht louter toe te passen.
De nationale rechter hoort zich in die optiek bij de beslechting van een geschil
met een Europeesrechtelijke component te baseren op de uitleg zoals gegeven
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door het Hof van Justitie. De idee dat hij zich daarbij eveneens baseert op
nationale Europeesrechtelijke rechtspraak, ontbreekt en wordt, kennelijk,
gemakshalve vaak vergeten of miskend. Daarmee neigt de doctrine tot een
formalistisch wereldbeeld, waarin onvoldoende recht wordt gedaan aan de
juridische werkelijkheid van de praktijk.
Als uit het onderhavige onderzoek blijkt dat de nationale rechter zeer sterk
geneigd is de uitspraken van zijn collega’s te volgen, dan is dat op zichzelf een
interessant gegeven en een verschijnsel dat in ieder geval tot nadere bestudering
uitnodigt met fundamentele vervolgvragen. Voordat we daaraan toekomen, zou
ik de nationale Europese precedentwerking nader willen demonstreren aan de
hand van verschillende voorbeelden uit de Nederlandse rechtspraak waarin de
Europese vestigingsvrijheid en/of het Europese vrijedienstenverkeer een element
vormt.
5.3

Functies: verfijning, verduidelijking, fundering

Op welke manieren komt de nationale Europese precedentwerking naar voren?
In het onderzoek naar de Nederlandse rechtspraak waarin de vestigingsvrijheid
en/of het vrijedienstenverkeer aan de orde is, komen verschillende varianten van
nationale rechterlijke uitleg naar voren die ik onder het bereik van de nationale
Europese precedentwerking zou willen scharen.
Drie typen wil ik hier in het bijzonder bespreken. Ten eerste is er het type dat
feitelijk neerkomt op verduidelijking van de jurisprudentie van het Hof van
Justitie. Het tweede type van nationale Europese precedentwerking dat ik onder
de aandacht wil brengen, wordt gevormd door de gevallen waarin een abstract
oordeel rond de toetsing van een maatregel in het licht van het vrijverkeerrecht
doorwerkt naar vervolguitspraken. Het derde type is de verwijzing ter
motivering en fundering van het oordeel van de rechter: in lijn of in afwijking
van de interpretatie van eerdere rechtspraak, ziet de rechter zijn oordeel voor het
concrete geval dat bij hem omgaat, bevestigd worden. Het precedent wordt dan
gebruikt ter rechtvaardiging of ondersteuning van de juistheid van het oordeel
van de nationale rechter.
Verduidelijking rechtspraak van het Hof van Justitie
Rechtersrecht heeft naar zijn aard en inhoud de neiging om sterk casuïstisch te
zijn. Met behulp van het concrete geval kan een lijn worden uitgezet of
interpretatie worden gegeven. De feiten en omstandigheden en de aangevoerde
stellingen vormen het fundament waarop de rechterlijke uitspraak kan worden
gebouwd. Tegen die achtergrond is het heel begrijpelijk dat de jurisprudentie

191

NATIONALE EUROPEESRECHTELIJKE PRECEDENTEN

van het Hof van Justitie niet altijd even duidelijke richtsnoeren biedt, die zich er
toe lenen één op één te worden gebruikt voor de beslechting van vergelijkende
geschillen in de nationale context. Dat is inherent aan deze vorm van
precedentwerking. Sterk casuïstische uitspraken of soms simpelweg rechterlijke
vaagheid geeft partijen munitie om nieuwe zaken uit te proberen en variaties uit
te testen. Dat soort testgevallen komt in eerste instantie terecht op het bord van
de nationale rechter. In de variaties op de rechtspraak van het Hof van Justitie
worden nationale Europeesrechtelijke precedenten van dit eerste type
geschapen.
Een kenmerkend voorbeeld daarvan is te vinden in de Nederlandse
jurisprudentie rond de vergoeding voor de kosten van grensoverschrijdende
zorg. Zoals ik in hoofdstuk 3 schreef, heeft de vergoeding van medische
dienstverlening in andere lidstaten tot een bulk aan Nederlandse
Europeesrechtelijke jurisprudentie geleid. Deze rechtspraak kwam in hoofdstuk
3 al aan de orde, maar het perspectief is hier anders. Waar het daar ging om de
effecten van rechterlijke harmonisatie op de praktijk van de toetsing aan het
vrijverkeerrecht door de nationale rechter te bespreken, nu gebruik ik enkele
voorbeelden uit deze rechtspraak om de praktijk van nationale
Europeesrechtelijke precedenten te illustreren. Zoals duidelijk werd in hoofdstuk
3, ontstond in de prejudiciële rechtspraak van het Hof van Justitie met
betrekking tot de aanvaardbaarheid van belemmeringen op de
grensoverschrijdende medische dienstverlening, naast andere criteria, een
onderscheid tussen intramurale en extramurale zorg. Vergoeding van een
intramurale behandeling in een andere lidstaat die beperkt wordt door een stelsel
van voorafgaande toestemming werd in beginsel aangemerkt als een
gerechtvaardigde belemmering van het vrijedienstenverkeer. Maar wat moet
worden verstaan onder intramurale behandeling? In de verschillende lidstaten
bestaan in dit verband verschillende regels en tradities. Hoe moet een nationale
rechter een dergelijk begrip verduidelijken?
Na het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Müller/Fauré, een zaak die
overigens was aangebracht door de Centrale Raad van Beroep, spreekt de
Centrale Raad van Beroep zich op 18 juni 2004 uit in drie beroepszaken rondom
de vergoeding van medische diensten die in een andere lidstaat zijn geleverd,
zonder te verwijzen naar het Hof van Justitie. 9 Zoals ik in hoofdstuk 3 reeds
schreef, hebben deze uitspraken een precedentwerking gehad voor latere
uitspraken van zowel de Centrale Raad van Beroep als voor andere Nederlandse

9

De zaak Linkerheupoperatie (18 juni 2004, LJN AP4731), de zaak Zes kronen (18
juni 2004, LJN AP4742) en de zaak Arthroscopie (18 juni 2004, LJN AP4794).
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rechters. 10 De Raad geeft in deze zaken een nadere inkleuring van de elementen
uit het arrest Müller/Fauré. Het gaat daarbij in het bijzonder om een interpretatie
van rechtsoverweging 92 van dit arrest, die luidt:
‘Een weigering van voorafgaande toestemming die echter niet is ingegeven door
vrees voor verspilling of achteruitgang ten gevolge van overcapaciteit van
ziekenhuizen, maar uitsluitend door het feit dat er op het nationale grondgebied
wachtlijsten bestaan voor de behandeling in een ziekenhuis, zonder dat rekening
wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de medische toestand van de
patiënt kenmerken, kan geen gerechtvaardigde belemmering van het vrij verkeer
van diensten zijn. Uit de voor het Hof aangevoerde argumenten blijkt immers niet
dat een dergelijke wachttijd, los van zuiver economische overwegingen die op zich
geen belemmering van het grondbeginsel van het vrij verkeer van diensten kunnen
rechtvaardigen, noodzakelijk is om de bescherming van de volksgezondheid te
garanderen. Een te lange of abnormale wachttijd zou integendeel de toegang tot een
11
evenwichtig aanbod van intramurale kwaliteitszorg juist beperken.’

De Raad leidt hieruit af dat er geen sprake is van een verboden belemmering op
het vrijedienstenverkeer zolang er sprake is van ‘wachttijden die noodzakelijk
kunnen worden geacht voor een planning van de gezondheidszorg welke beoogt
een toereikende en permanente toegang te garanderen tot een evenwichtig
aanbod van kwaliteitszorg.’ Als dit verband tussen planning en toegang zwak is,
kan de weigering niet als gerechtvaardigde belemmering worden gezien.
Vervolgens operationaliseert de Raad dit criterium dat in latere Nederlandse
rechtspraak terugkomt:
‘naarmate bestaande wachttijden langer zijn, er des te minder gronden bestaan om
een rechtvaardiging voor de belemmering van het vrije verkeer van diensten aan te
nemen. Indien een voor een goede planning en ter voorkoming van leegloop en
verspilling benodigde wachttijd in betekenende mate wordt overschreden zal
weigering van de gevraagde toestemming niet gerechtvaardigd kunnen worden
geacht, zelfs als op grond van de gezondheidstoestand en de overige antecedenten
van de patiënt behandeling binnen afzienbare tijd niet noodzakelijk is.’

Bovendien maakt de Raad, in de zaak Arthroscopie, duidelijk wat hij verstaat
onder het begrip intramurale zorg. Volgens de Raad is daarvan sprake

10

De aanpak uit deze zaken wordt door de Centrale Raad van Beroep zelf gevolgd
(soms meer impliciet dan expliciet) in bijvoorbeeld de zaak Vleesboom, 20 juli 2004, LJN
AQ6277; Spondylodese, 20 oktober 2004, LJN AR4949, Crisisopnames, 24 november 2004,
LJN AR6847, ICSI en MESA, 13 juli 2005, LJN AT9545 en op 29 juni 2006 in LJN AT9602.
De aanpak zien we eveneens terug in bijvoorbeeld rechtbank Arnhem 4 augustus 2004, LJN
AR3576 en rechtbank Roermond, 25 februari 2005, LJN AS9108.
11
Zaak C-385/99, Müller/Fauré.
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‘bij behandelingen waarbij naar internationale medische normen ten minste één
overnachting in een ziekenhuis medisch gebruikelijk wordt geacht. Alle andere
behandelingen dienen in beginsel als extramurale zorg aangemerkt te worden.’

In plaats van nogmaals over deze problematiek verwijzen naar het Hof van
Justitie, nam de Centrale Raad van Beroep op dit terrein zelf de
verantwoordelijkheid door autonoom uitleg te geven aan diffuse begrippen die
binnen het Europees recht van materiële betekenis zijn geworden.
Dit type precedenten heeft het karakter van een verduidelijking van de
jurisprudentie van het Hof van Justitie. Men zou ook kunnen stellen dat van dit
type precedenten als het ware van een ‘werkbaar maken’ van de jurisprudentie
van het Hof van Justitie uitgaat. De verdere ontwikkeling van de jurisprudentie
van het Hof van Justitie over grensoverschrijdende zorgverlening laten we hier
verder buiten beschouwing. Het gaat om de nationale Europeesrechtelijke
precedentwerking die zich in de nationale context voordoet.
Vergelijkbare voorbeelden van verdere verduidelijking van rechtspraak van het
Hof van Justitie treffen we aan in de recente overvloedige Nederlandse
rechtspraak in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen. Hier speelt de uitleg
van de Afdeling een wezenlijke rol. Het gaat om nadere uitleg die de Afdeling in
de eerste reeks zaken steeds zelf heeft gegeven, zonder op dit terrein
voorlichting van het Hof van Justitie te hebben gevraagd. 12
In deze zaken gaat het vrijwel altijd om boetes die de Nederlandse
Arbeidsinspectie aan werkgevers heeft opgelegd vanwege schending van de
Nederlandse Wet arbeid vreemdelingen. Er zijn werkzaamheden uitgevoerd
zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning of zonder dat de werkzaamheden
zijn genotificeerd. In veel van die gevallen, die we ook in hoofdstuk 3 voorbij
zagen komen, gaat het om de vraag of er sprake is van het
vrijewerknemersverkeer, dan wel de vestigingsvrijheid en/of het
vrijedienstenverkeer. De materiële reikwijdte van deze vrijheden is in de
jurisprudentie van het Hof van Justitie op belangrijke mate geconvergeerd tot
een eenvormig toetsingssysteem met een vergelijkbare werkingssfeer. Daardoor
is het verschil in effect in rechtsgevolg tussen deze vrijheden onder het primaire
12

Hierbij zij aangetekend dat de Afdeling in enkele Wav-zaken op 29 juli 2009 toch
heeft verwezen naar het Hof van Justitie in de zaken ABRvS 29 juli 2009, LJN BJ4140, LJN
BJ4071 en LJN BJ4133. Dit leidden tot het arrest van het Hof van Justitie in de gevoegde
zaken C-307/09 tot en met C-309/09, Vicoplus. De Afdeling heeft ook op 31 maart 2010
verwezen met betrekking tot de verhouding tussen het vrijedienstenverkeer en het vereiste van
een tewerkstellingsvergunning voor het ter beschikking stellen van werknemers. Zie ABRvS
31 maart 2010, LJN BL9661. Dit is zaak C-158/10, Johan van Leendert Holding en hangt
momenteel nog bij het Hof van Justitie.
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recht beperkt. Dat is ten aanzien van het vrijverkeer met de laatst toegetreden
lidstaten van de Europese Unie echter niet het geval, daar heeft de afbakening
heeft in veel gevallen nog wel een duidelijk materieel rechtsgevolg: voor het
vrijewerknemersverkeer uit nieuwe lidstaten hebben enkele jaren lidstatelijke
overgangsmaatregelen gegolden, die niet bestonden voor economische
activiteiten onder de sfeer van de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer.
De rechter moet in deze gevallen, veelal met een diffuus feitencomplex, nagaan
of, en zo ja, welke van de vrijheden op het concrete geval van toepassing is.
Een eerste lijn met duidelijke precedentwerking betreft uitspraken van de
Afdeling van 2 augustus 2006. 13 In die uitspraken worden boetes in het kader
van de Wet arbeid vreemdelingen tegen de achtergrond van de vrijheden
beoordeeld met behulp van het arrest Rush Portuguesa. 14 De
rechtsoverwegingen 14 tot en met 17 uit dat arrest zijn integraal in de uitspraken
van de Afdeling opgenomen. Onder verwijzing naar Rush Portuguesa wordt
overwogen:
‘2.3.3. De Afdeling verstaat voormelde overwegingen in de verhouding tussen
Nederland en Polen dat het in Nederland enkel terbeschikkingstellen van eigen
werknemers door een Poolse onderneming weliswaar valt aan te merken als het
verrichten van diensten in de zin van artikel 49 EG-Verdrag, maar dat in dat geval
de werknemers tot de arbeidsmarkt van Nederland toetreden, de overgangsregeling
voor de toegang van werknemers van toepassing is en Nederland bevoegd is
maatregelen te treffen om de toegang van deze werknemers tot de arbeidsmarkt te
regelen. De in de Wav voor de werkgever neergelegde vergunningplicht is een
15
dergelijke maatregel.’

De Afdeling geeft hier een eigen interpretatie van toetreding tot de arbeidsmarkt.
Daarvan is naar oordeel van de Afdeling sprake in het geval van het
terbeschikkingstellen van eigen werknemers door een Poolse onderneming. Ook
al is dan sprake van het vrijedienstenverkeer, toch is Nederland bevoegd
maatregelen te treffen door bijvoorbeeld een vergunningplicht te hanteren. Een
ruime week later in datzelfde jaar oordeelt de rechtbank Amsterdam overigens
dat deze tewerkstellingsvergunningen geen passend middel zijn en dat daarom
niet aan de voorwaarden van het evenredigheidsbeginsel is voldaan. 16 Toch

13

ABRvS, 2 augustus 2006, LJN AY5513, LJN AY5514, LJN AY5515 en LJN

AY5516.
14

Zaak C-113/89, Rush Portuguesa.
ABRvS, 2 augustus 2006, LJN AY5513.
16
Rechtbank Amsterdam, 11 augustus 2006, LJN BB1347. Onder verwijzing naar de
jurisprudentie van het Hof van Justitie in de zaak C-112/89, Rush Portuguesa, zaak C-43/93,
Van der Elst, zaak C-445/03, Commissie t. Luxemburg, zaak C-244/04, Commissie t.
Duitsland.
15
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krijgt de aanpak van de Afdeling navolging. De uitleg wordt door diverse
rechtbanken 17 en de Afdeling zelf 18 in volgende Wav-zaken gebruikt.
In de eerste jurisprudentie van de Afdeling over de Wet arbeid vreemdelingen in
het licht van het vrijverkeerrecht werd eigenlijk alleen gebruik gemaakt van het
arrest Rush Portuguesa. Alleen van dat arrest werden rechtsoverwegingen
gebruikt voor de beoordeling van boetes in het kader van de Wet arbeid
vreemdelingen tegen de achtergrond van de Europeesrechtelijke vrijheden.
Sinds een richtinggevende uitspraak van 30 januari 2008 wordt ook de
jurisprudentieontwikkeling na dit arrest uit 1990 meegenomen. 19 In deze
uitspraak van de Afdeling wordt gebruikt gemaakt van Rush Portuguesa, Van
der Elst, Commissie t. Luxemburg, Commissie t. Duitsland en Commissie t.
Oostenrijk, om daaruit te concluderen:
‘2.3.2. De Afdeling leidt uit voormelde rechtspraak af dat het beperken van de
vrijheid van dienstverrichting door middel van nationale maatregelen
gerechtvaardigd kan zijn, in de situatie waarin met de terbeschikkingstelling wordt
beoogd de desbetreffende werknemer, anders dan tijdelijk voor zover nodig voor de
terbeschikkingstelling, te laten toetreden tot de arbeidsmarkt van de lidstaat van
tewerkstelling dan wel de beperkingen met betrekking tot het
vrijewerknemersverkeer te omzeilen. Volgens het HvJ EG doet die situatie zich in
het algemeen niet voor, indien een dienstbetrekking bestaat tussen de
terbeschikkinggestelde werknemer en de dienstverrichter, die werknemer zijn
hoofdactiviteit in de lidstaat van herkomst uitoefent en hij na de dienstverrichting
naar die lidstaat terugkeert.’

Deze uitspraak komt neer op een wijziging in de lijn van de Afdeling. De
nieuwe, opnieuw autonome, operationalisering van rechtspraak van het Hof van
Justitie krijgt veel navolging: de uitspraak van 30 januari 2008 vormt het ijkpunt
voor beslechting van het geschil in volgende uitspraken. 20

17

Zie bijvoorbeeld Rechtbank Dordrecht, 16 mei 2007, LJN BB3114.
Zie bijvoorbeeld ABRvS, 5 september 2007, LJN BB2923, ABRvS, 14 november
2007, LJN BB7823.
19
ABRvS, 30 januari 2008, LJN BC3078. Zie in zelfde zin de noot van Tjebbes JV
2008/134.
20
Zie bijvoorbeeld ABRvS, 5 maart 2008, LJN BC5807, Vzr rechtbank Zwolle, 16
april 2008, LJN BC9751, ABRvS, 23 april 2008, LJN BD0352, ABRvS, 23 april 2008, LJN
BD0232, ABRvS, 28 mei 2008, LJN BD2642, rechtbank Zwolle, 7 juli 2008, LJN BD8988,
ABRvS, 6 augustus 2008, LJN BD9458, rechtbank Alkmaar, 20 augustus 2008, LJN BF5930
en LJN BE9494, rechtbank Arnhem, 24 september 2009, LJN BF9072, ABRvS, 12 november
2008, LJN BG4043. Soms blijft de inspiratie impliciet, bijvoorbeeld in Rechtbank Roermond,
3 november 2008, LJN BG2562.
18
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Tegelijkertijd wordt in sommige vergelijkbare Wav-uitspraken van de Afdeling
niet naar deze uitspraak verwezen. 21 Dat ligt veelal aan de beoordeling van het
feitencomplex: het zwaartepunt ligt dan veelal bij een afbakening tussen het
karakter van de activiteiten als ‘werknemer’ (vrijwerknemersverkeer) of
‘zelfstandige’ (vestigingsvrijheid) in plaats van de vraag of er sprake is van
‘dienstverlening met eigen werknemers’ (vrijdienstenverkeer). Maar ook daar
zoekt de lagere rechter aansluiting bij de rechtspraak van de Afdeling waarin
rechtspraak van het Hof van Justitie nader is verfijnd, een dergelijke aansluiting
bij de rechtspraak van de hogere rechter is op zichzelf natuurlijk niet vreemd en
heel begrijpelijk. Zo zien we dat bijvoorbeeld de rechtbank Almelo in een
uitspraak van 31 oktober 2008 aansluiting zoekt bij de rechtspraak van de
Afdeling om na te gaan of de vreemdelingen ‘als zelfstandigen in het kader van
grensoverschrijdende dienstverlening binnen de Gemeenschap kunnen worden
aangemerkt’. De rechtbank verwijst daarbij naar Afdelingsuitspraken van 13
augustus 2008 en 3 september 2008:
‘In haar uitspraken van 13 augustus 2008 (LJN BD9986) en 3 september 2008 (LJN
BE9725) heeft de Afdeling, onder verwijzing naar een arrest van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen van 15 december 2005 in de zaken nrs.
C-151/04 en C-152/04 (Jur. 2005, p. I-11203), overwogen dat voor de
beantwoording van de vraag of de werkzaamheden door de vreemdelingen in de
hoedanigheid van zelfstandigen zijn uitgevoerd, bepalend is of sprake is van
activiteiten die zonder gezagsverhouding zijn uitgeoefend. Daarbij speelt de vraag
of de werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid worden uitgeoefend een rol
22
en is tevens de feitelijke situatie van belang.’

De operationalisering van de rechtspraak van het Hof van Justitie in de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak kan dus op verschillende manieren gestalte
krijgen. Als eenmaal een zekere lijn is ingezet, hoeft dit niet te betekenen dat dit

21

In bijvoorbeeld ABRvS, 21 mei 2008, LJN BD2085 en ABRvS, 23 juli 2008, LJN
BD8360 en ABRvS, 6 augustus 2008, LJN BD9459, ABRvS, 6 augustus 2008, LJN BD9469,
ABRvS, 13 augustus 2008, LJN BD9986, rechtbank Alkmaar 20 augustus 2008, LJN BE9433
ABRvS, 3 september 2008, LJN BE9724, ABRvS, 3 september 2008, LJN BE9725, LJN
BE9726, LJN BF0328 en LJN BF0329; ABRvS, 10 september 2008, LJN BF0333, rechtbank
Roermond, 19 september 2008, LJN BF3993, ABRvS, 1 oktober 2008, LJN BF3901, LJN
BF3902 en LJN BF3903, ABRvS, 15 oktober 2008, LJN BF9012 en LJN BF9013 en ABRvS,
29 oktober 2008, LJN BG1869, ABRvS, 5 november 2008, LJN BG3409 en LJN BG3414,
ABRvS, 12 november 2008, LJN BG4077. In deze zaken wordt alleen of vooral verwezen
naar gev. zaken C-151/04 en C-152/04, Nadin en Durré (het gaat in die zaken vrijwel altijd
om werknemers en geen zelfstandigen naar oordeel van de Afdeling). Opmerkelijk wordt in
onder meer ABRvS, 3 september 2008, LJN BE9726, LJN BE9725, LJN BF0328 en LJN
BF0329 en Rechtbank Almelo, 31 oktober 2008, LJN BG2931 toch aangenomen dat van
dienstverlening sprake is.
22
Rechtbank Almelo, 31 oktober 2008, LJN BG2931.
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de standaardaanpak blijft, in de gang der tijd blijft recht discussie en bestaat op
punten aanleiding om nationale Europeesrechtelijke precedenten te verfijnen.
Een derde voorbeeld van verduidelijking van rechtspraak van het Hof van
Justitie is te vinden in een wat oudere zaak die ten grondslag lag aan de fameuze
Van Schijndel-uitspraak van het Hof van Justitie. 23 Bij deze zaak, die speelde bij
de Hoge Raad, lijkt het erop dat de Hoge Raad door zijn advocaat-generaal tot
een bepaalde, niet boven alle twijfel verheven, koers wordt verleid. Deze zaak
ging om de vraag of een verplichte deelneming in een beroepspensioenfonds
voor fysiotherapeuten in strijd kwam met het Europees recht.24 De Hoge Raad
stelde in deze zaak geen prejudiciële vragen over de vestigingsvrijheid en het
vrijedienstenverkeer, terwijl het cassatiemiddel dit aspect namens Van Schijndel
wel degelijk aan de orde stelde. Advocaat-generaal Koopmans concludeerde:
‘Het lijkt mij daarentegen niet nodig een vraag te stellen over eventuele strijd met
de vrijheid van dienstenverkeer. Buitenlandse verzekeringsmaatschappijen verkeren
in dezelfde positie als Nederlandse. Hun toegang tot de pensioenmarkt wordt niet
belemmerd doordat het grensoverschrijdende dienstenverkeer tussen de lidstaten
wordt beperkt maar doordat aan het beroepspensioenfonds een quasimonopoliepositie wordt toegekend. Dat kan onder art. 81 of art. 82 vallen, het ligt
buiten het toepassingsgebied van art. 49 EG-Verdrag. Subonderdeel c leent zich dan
ook tot onmiddellijke verwerping. Daarbij valt nog op te merken dat de vrijheid van
vestiging, die in het onderdeel ook wordt genoemd doch in de toelichting niet wordt
25
uitgewerkt, i.c. in het geheel niet aan de orde is.’

In lijn met het oordeel van de advocaat-generaal besloot de Hoge Raad geen
prejudiciële vragen te stellen aangaande de belemmering van één van beide
vrijheden, maar wel ten aanzien van de mededingingsrechtelijke aspecten. De
Hoge Raad kwam zelf ook niet toe aan de beoordeling van de vrijheden.
Vervolgens hanteerde de Hoge Raad eenzelfde aanpak in de zaken Drijvende
Bokken, 26 en Albany. 27 In beide zaken ging het opnieuw om de verplichte
deelname aan een bedrijfspensioenfonds en richtte het cassatiemiddel zich erop
dat de feitenrechter, die in dit geval prejudiciële vragen stelde, hierin de
eventuele strijdigheid van de regeling met de vrijheid van vestiging en
dienstenverlening had moeten betrekken. Na de eerdere precedenten is de Hoge
Raad stellig:

23

Gevoegde zaken C-430/93 en C-431/93, Van Schijndel.
Hoge Raad, 22 oktober 1993, NJ 1994/94, AB 1994/135.
25
Hoge Raad, 22 oktober 1993, NJ 1994/94, AB1994/135.
26
Hoge Raad, 6 juni 1997, NJ 2000/232. De Raad stelde wel prejudiciële vragen aan
het Hof van Justitie over de toepasselijkheid van het mededingingsrecht.
27
Hoge Raad, 5 februari 1999, NJ 2000/451. De Raad deed de zaak zelfstandig af.
24
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‘voor wat betreft het ook in die zaken telkens gedaan beroep op de vrijheid van
vestiging en de vrijheid van dienstverlening (in de bewoordingen van het arrest van
1997 die materieel niet verschillen van die van dat van 1993): “redelijkerwijs niet
valt te betwijfelen dat in het onderhavige geval niet mede sprake is van beperkingen
van deze vrijheden.” Daarmee is gezegd dat, zo in zaken als de onderhavige sprake
is van onverenigbaarheid van de nationale regeling met het EG-verdrag, het
wezenlijke kenmerk daarvan ligt binnen het toepassingsgebied van de art. 81,82 of
86 EG-verdrag, en dat derhalve vragen op het stuk van de vrijheid van vestiging en
de vrijheid van dienstverlening overbodig zijn.’

Weliswaar behoort het tot de feitelijk autonomie van de nationale rechter om
zelf te bepalen over welke Europeesrechtelijke norm eventuele prejudiciële
vragen moeten worden gesteld. Toch is de stelligheid van de Hoge Raad
opmerkelijk, omdat een wettelijk toegekende monopoliepositie een abstract
voorbeeld vormt van een belemmering van de vestigingsvrijheid en het
vrijedienstenverkeer: een absoluut verbod neigt naar zijn aard, als geen
objectieve criteria voor de keuze van een bepaald model worden gebruikt, in
ieder geval een belemmering te zijn, omdat alle andere partijen uitgesloten
worden. 28 Of deze belemmering nu al dan niet discriminerend van karakter is,29
een dergelijke belemmering komt, zoals aan de orde kwam in hoofdstuk 3, zeer
snel onder de sfeer van de verbodsnorm en zal dan gerechtvaardigd moeten
worden. De aanpak van de Hoge Raad was, indachtig de ontwikkeling van het
vrijedienstenverkeer op dat moment, op zijn minst voor twijfel vatbaar. Wat
daar van zij, de uitspraak van de Hoge Raad streefde wel een verdere
verduidelijking van de toepassing en uitlegging van het Europees recht in de
Nederlandse context na.
Variaties op de rechtspraak van het Hof van Justitie belanden over het algemeen
als eerste op het bord van de nationale rechter. Die voeden de ontwikkeling van
nationale Europeesrechtelijke precedenten. De nationale rechter moet beslissen
in de nieuwe zaken, een nadere uitleg geven en beslissen over de
noodzakelijkheid van al dan niet verwijzen naar het Hof van Justitie. Daar treedt
een grote mate van autonomie van de nationale rechter naar de voorgrond. Bij
‘lichte’ variaties of verduidelijkingen op de rechtspraak van het Hof van Justitie
lijkt het voor de hand te liggen dat de nationale rechter geneigd is om het
probleem zelfstandig op te lossen.
Fundering voor nieuwe zaken
28

Het Gerechtshof Arnhem toont in de procedure Lotto t. Ladbrokes op 17 november
2006 overigens een andere visie.
29
Advocaat-generaal Mok stelt in zijn conclusie bij de zaak Albany dat vaststaat dat
de bedrijfspensioenfondsregeling niet discriminatoir is of toegepast wordt, overigens zonder
dit nader te onderbouwen.
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Een tweede type bestaat erin dat er over een specifiek onderdeel van de toetsing
aan de vrijverkeerbepalingen een concreet oordeel is geweest dat tot een abstract
oordeel voor toekomstige zaken leidt: in dat geval toetst de nationale rechter niet
meer zelfstandig, maar wordt de oplossing of het oordeel van de eerdere
rechterlijke uitspraak gevolgd als motivering voor het oordeel in een nieuwe
zaak.
Dit type doet zich voor bij praktisch alle elementen van de toetsing aan het
vrijverkeerrecht: of het nu gaat om de afbakening van vrijheden, de beoordeling
van het bestaan of het karakter van de belemmering (het al dan niet
discriminerende karakter ervan), de weging van een rechtvaardiging uit oogpunt
van publiek belang en de beoordeling van de evenredigheid van de ingeroepen
rechtsvaardigingsgrond.
In dit verband zijn de gevallen waarin de rechter zich letterlijk aansluit bij een
eerdere rechterlijke beoordeling, verreweg het duidelijkst. Voorbeelden vinden
we hiervan terug in de eerstelijns fiscale rechtspraak. Zo vindt de rechtbank
Haarlem in een fiscale zaak over de Europeesrechtelijke houdbaarheid van de
verlengde navorderingstermijn in artikel 16, lid 4 van de AWR zich helemaal in
een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam:
‘4. Beoordeling van het geschil
4.1 Het gerechtshof te Amsterdam heeft in zijn uitspraak van 18 januari 2006
(nummer 03/04509; LJN AU9845) ter zake van gestelde strijd van de verlengde
navorderingstermijn met het EG-Verdrag het volgende overwogen en beslist: […]
4.2. De rechtbank neemt deze overweging en conclusie over en maakt deze tot de
30
hare.’

De rechter volgt haast blindelings de eerdere uitspraak van het Gerechtshof
Amsterdam, waarin de rechter tot het oordeel kwam dat de verlenging van de
navorderingstermijn naar ‘redelijkerwijze niet voor twijfel vatbaar is’ in het
onderhavige geval voldoende gerechtvaardigd en niet disproportioneel was,
omdat de verlenging gericht is op bestrijding van belastingontduiking. 31
De vraag die een dergelijk aanpak oproept, is uiteraard hoeveel gezag de eerdere
uitspraak van de nationale rechter in dit soort gevallen toekomt. Verdient een
zelfstandige benadering van nieuwe geschillen de voorkeur of mag de rechter uit
hoofde van de betekenis van de eerdere uitspraak van zijn nationale collega de
eerder gegeven rechtsuitleg volgen, en zo ja, in hoeverre? Hier komt de vraag
30

Rechtbank Haarlem, 14 januari 2008, LJN BC2895. Letterlijk eenzelfde aanpak
hanteert de rechtbank Haarlem in een uitspraak van 9 november 2007, LJN BC2916.
31
Gerechtshof Amsterdam, 18 januari 2006, LJN AU9845.
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naar het gezag van nationale Europeesrechtelijke rechtspraak naar boven.
Timmermans lijkt er met betrekking tot de prejudiciële verwijzingsbevoegdheid
in zijn annotatie bij Rheinmühlen van uit te gaan dat de rechter niet noodzakelijk
de insubordinatie van het nationaalrechtelijke stelsel moet doorbreken. 32 Maar
geldt dit ook voor gevallen van nationale Europeesrechtelijke precedenten? In
dit verband ben ik van oordeel dat de nationale rechter bij ieder nieuw geschil in
in beginsel de vrijheid heeft om zelfstandig een oordeel te vormen over de
Europeesrechtelijke interpretatie en toepassing van de vrijheden, maar ook de
vrijheid om het eerder gegeven precedent te volgen.
Een ander voorbeeld van fundering valt waar te nemen in een uitspraak over een
beleggingsmaatschappij op de Antillen die omging bij de rechtbank ’sGravenhage. In deze zaak gaat het om een oordeel over de verhouding van de
vrijheden ten opzichte van de landen en gebieden overzee, de rechtbank:
‘stelt voorop dat de intracommunautaire vrijheid van kapitaalverkeer, zoals die is
vastgelegd in artikel 56 EG, niet in algemene zin van toepassing is op de landen en
gebieden overzee (vergelijk – met betrekking tot – thans artikel 43 EG-Verdrag –
het arrest HR 13 juli 2001, nr. 35.333, BNB 2001/323, en het arrest HR 24 oktober
33
2003, nr. 37.565, BNB 2004/257).’

Het oordeel wordt kennelijk versterkt en verdedigd door de verwijzing naar de
eerdere Nederlandse rechtspraak over de reikwijdte van de vestigingsvrijheid.
De eerdere uitspraken zijn instrumenteel voor het oordeel met betrekking tot het
vrijekapitaalverkeer bij de rechtbank ’s-Gravenhage. Ter fundering van de
juistheid van haar oordeel verwijst het Gerechtshof naar eerdere arresten van de
Hoge Raad, zodat de eerdere uitspraken van de Hoge Raad als funderende
precedenten dienen.
Voorbeelden van fundering rond de kwalificatie van de verbodsnorm zien we
terug in de rechtspraak over kansspelen in de Nederlandse context. Nadat het
Gerechtshof Arnhem en ten slotte de Hoge Raad heeft geoordeeld in
voorzieningenzaak Lotto t. Ladbrokes (de civiele procedure tussen de
Nederlandse vergunninghouder Lotto tegen internetkansspelaanbieder
Ladbrokes zonder Nederlandse vergunning, maar met een Nederlandse
internetinterface actief op de Nederlandse markt), zijn lagere rechters eerder
geneigd om niet langer een volkomen zelfstandige beoordeling van het Europees
32

Timmermans 2010.
Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 juli 2008, Beleggingsmaatschappij Antillen, LJN
BD9480 en in zelfde zin op de zelfde datum uitgesproken: LJN BD9475. In zelfde zin met
gebruikmaking van dezelfde precedenten: Gerechtshof Amsterdam, 31 januari 2007, LJN
BA2612, ’s-Gravenhage, 10 december 2008, LJN BG7784, Gerechtshof Arnhem, 19
november 2008, LJN BG6669.
33
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recht uit te voeren, maar baseren ze zich vaker op de Nederlandse
Europeesrechtelijke precedenten.
Dit blijkt impliciet uit een oordeel van de voorzieningenrechter van de rechtbank
Utrecht die zich uitspreekt in een kansspelzaak tussen de Nederlandse
Staatsloterij tegen het Duitse Stargames, twee weken nadat het Gerechtshof
Arnhem op 2 september 2003 arrest had gewezen in beroep op het kort geding in
de kwestie Lotto t. Ladbrokes. 34 Hoewel dit niet expliciet wordt gemaakt, lijkt
de uitspraak sterk geïnspireerd te zijn op de uitspraak van het Gerechtshof
Arnhem. Datzelfde gaat, zij het in mindere mate, op voor het oordeel in hoger
beroep in deze zaak gegeven door het Gerechtshof Amsterdam. 35
Een expliciet voorbeeld zien we in de uitspraak van de rechtbank Arnhem in de
zaak Lotto t. Mr Bookmaker. 36 De rechtbank kan het beroep van de Maltese
onderneming Mr Bookmaker.com Ltd op het vrijedienstenverkeer afwijzen
onder verwijzing naar zijn eerdere uitspraken en die van het Gerechtshof
Arnhem en de Hoge Raad. Deze zaak wordt derhalve op veel kernachtiger wijze
afgedaan.
De rechtbank ’s-Gravenhage maakt in een bestuursrechtelijke zaak gebruik van
de civiele uitspraak van de Hoge Raad in de kortgedingprocedure Lotto t.
Ladbrokes, 37 en van het oordeel van de rechtbank Arnhem 38 en het Gerechtshof
Arnhem 39 in de bodemprocedure van hetzelfde geding. Daaruit leidt de
rechtbank af dat artikel 1, aanhef en onder a van de Wok niet in strijd is met
artikel 56 VWEU. 40 De verwijzingen van de rechtbanken naar uitspraken van
een hogere rechter zijn natuurlijk niet zo vreemd en ligt bij vergelijkbare zaken
voor de hand, ook in puur Nederlandsrechtelijke zaken zal dit in de praktijk vaak
voorkomen. Dat Europeesrechtelijke normen onderdeel van de eerdere uitspraak
vormen hoeft deze praktijk als zodanig niet te doorkruizen.

34
Voorzieningenrechter rechtbank Utrecht, 18 september 2003, LJN AJ9996, KG
2003/219, NJF 2003/85, Gerechtshof Arnhem, 2 september 2003, IER 2003/77.
35
Gerechtshof Amsterdam, 16 december 2004, IER 2005/54.
36
Voorzieningenrechter rechtbank Arnhem, 21 november 2005, LJN AU8824.
37
Hoge Raad, 18 februari 2005, LJN AR4841 (KG Ladbrokes).
38
Rechtbank Arnhem, 31 augustus 2005, LJN AU1924 en Gerechtshof Arnhem, 17
oktober 2006, LJN AZ0222. De rechtbank ’s-Gravenhage verwijst eveneens naar een later
oordeel van de rechtbank Arnhem in gelijke zin, 19 juli 2006, zaaknummer: 218312/HA ZA
04-1040.
39
Gerechtshof Arnhem, 17 oktober 2006, LJN AZ0222.
40
Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 december 2006, LJN AZ6335.
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Sprak de Hoge Raad zich over deze materie in de kortgedingprocedure van de
zaak Lotto t. Ladbrokes nog uit, 41 in het cassatieberoep zoals ingesteld door
Betfair c.s. is het beroep op het vrijedienstenverkeer veroordeeld tot een 81 ROzaak: nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het
belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling, behoeft de afwijzing van
het cassatiemiddel geen nadere motivering. 42
De bestuursrechtelijke en civielrechtelijke rechtspraak van de Nederlandse
rechter over de Europeesrechtelijke houdbaarheid van de Wet op de kansspelen
dient ook als fundering voor een uitspraak van de strafkamer van de rechtbank
’s-Hertogenbosch in het kader van een beschikking ex artikel 208 van het
Wetboek van Strafvordering. 43 De klager wordt verweten dat hij
opdracht/leiding gaf aan de verkoop door een rechtspersoon van Duitse
lottosystemen zonder over de vereiste vergunning te beschikken. De rechtercommissaris heeft een gerechtelijk vooronderzoek geopend. De verdediging
heeft verzocht een aantal getuigen te horen. Dat is gemotiveerd afgewezen, maar
daartegen komt de verdediging op. De verdediging wil getuigen bevragen over
de verenigbaarheid van de Wet op de kansspelen (Wok) met het Europees recht,
onder meer in de relatie tot het vrijedienstenverkeer. De rechtbank overweegt:
‘De vraag of het stelsel van de Wok in overeenstemming is met het EG-recht is
reeds bij herhaling bij de Nederlandse rechter aan de orde gesteld. De Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (14 maart 2007, LJN BA 670) kwam in
een procedure waaraan een weigering een vergunning voor het organiseren van een
speelcasino te verlenen ten grondslag lag, na toetsing aan bovengenoemde door het
Hof van Justitie geformuleerde voorwaarden, tot de slotsom dat onvoldoende
aannemelijk was dat de beperking van (artikel 27h, eerste lid) van de Wok niet
gerechtvaardigd zou zijn. De Afdeling vernietigde daarbij de uitspraak van de
rechtbank Breda van 2 december 2005 waarop verdachte zijn bezwaar mede baseert.
De civiele kamer van de Hoge Raad (18 februari 2005, AR 4841) liet na toetsing
aan de Europeesrechtelijke jurisprudentie een arrest van het Hof Arnhem in stand
waarin werd geoordeeld dat artikel 1 Wok niet strijdt met het EG-recht. Het
Gerechtshof Den Bosch bereikte in een strafprocedure waarin werd geklaagd over
de onverbindendheid van artikel 1 Wok dezelfde conclusie.
De rechtbank stelt voorop dat de casusposities in de aangehaalde uitspraken van de
Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak niet identiek zijn aan de
onderhavige, maar dat de in deze zaak door de verdediging opgeworpen stelling dat
het door de Wok gecreëerde vergunningenstelsel in strijd is met EG-recht in
essentie dezelfde vraag betreft als die in de genoemde uitspraken aan de orde is
geweest.’

41
42
43

Hoge Raad, 18 februari 2005, LJN AR4841 (KG Ladbrokes).
Hoge Raad, 21 april 2006, LJN AV0641.
Rechtbank, ’s-Hertogenbosch, 19 juni 2007, LJN BA7535.
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Er zijn vervolgens naar het oordeel van de rechtbank geen redelijke
aanwijzingen dat de Wok in strijd is met het Europees recht.
Betekenen funderende precedenten nu ‘het einde van ontwikkeling’ van de
vrijheden op een bepaald terrein, zoals het kansspelbeleid? De Nederlandse
Europeesrechtelijke rechtspraak bewijst het tegendeel. In de bodemprocedure
van de zaak Ladbrokes t. De Lotto ontstond een wijziging in de aanpak van de
jurisprudentie van de Hoge Raad. Hoe die koerswijziging te verklaren valt, is
moeilijk te duiden. Voor de hand liggend is dat partijen in deze procedure
kennelijk meer moverende cassatiemiddelen hebben voorgesteld. In de uitspraak
in cassatie citeert de Hoge Raad uitvoerig de bodemuitspraak van het
Gerechtshof Arnhem, 44 die, samengevat, oordeelde dat De Lotto zich als
vergunninghouder mag beroepen op de gerechtvaardigheid van de aan haar
vergunning ten grondslag liggende nationale wetgeving. 45 Doordat onderdelen
van het cassatiemiddel zich hiertegen richten en, mede naar het oordeel van
advocaat-generaal Keus, in ‘enkele opzichten’ vragen van uitleg van het
Europees recht aan de orde stellen, besloot de Hoge Raad in het bodemgeschil
bij arrest van 13 juni 2008 toch prejudicieel te verwijzen naar het Hof van
Justitie. 46
Toch speelt ook in dit geval een zekere nationale Europeesrechtelijke
precedentwerking een rol: de Hoge Raad laat zich leiden door het gedrag van
andere nationale rechters, in het bijzonder door de Afdeling, maar ook door het
prejudicieel verwijzen van rechters in andere lidstaten. Zoals we ook al in het
vorige hoofdstuk zagen, beroept de Afdeling zich in de zaak Betfair op het feit
dat de Duitse Verwaltungsgerichte ook heeft verwezen over de wederzijdse
erkenning in de sector sportweddenschappen. 47 Dat de Afdeling over deze
kwestie tot verwijzing is overgegaan, ondersteunt expliciet de beslissing van de
Hoge Raad om ook over de verhouding tussen de Nederlandse Wet op de
Kansspelen en het vrijedienstenverkeer te verwijzen.
Terug naar twee laatste voorbeelden van funderend volgen van eerdere nationale
Europeesrechtelijke uitlegging. In een uitspraak van de rechtbank ’sGravenhage, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, gaat het om de reikwijdte van de
standstill-bepaling van artikel 41 van het Aanvullend Protocol bij de
Associatieovereenkomst EEG en Turkije bij de inwerkingtreding op 1 januari

44
45
46
47

Gerechtshof Arnhem, 17 oktober 2006, LJN AZ0222.
Hoge Raad, 13 juni 2008, LJN BC8970.
LJN BC8970. Dit leidde tot het arrest C-258/08, Ladbrokes t. Lotto.
ABRvS, 14 mei 2008, LJN BD1483.
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1973. 48 Een Turkse zelfstandige stelt zich op het standpunt dat er
aanknopingspunten zijn dat voor het Hof van Justitie de nadere invulling van het
criterium ‘wezenlijk Nederlands belang’ een verdergaande beperking is met
betrekking tot de vrijheid van vestiging dan het beleid dat op 1 januari 1973 gold
en het daarom in strijd is met de standstill-bepaling. De rechtbank overweegt:
‘15. De rechtbank stelt voorop dat de Afdeling blijkens haar uitspraken van maart
11 maart 2004 (JV 2004/189) en van 20 mei 2005 (JV 2005/261) heeft geoordeeld
dat geen grond bestaat voor het oordeel dat bij de beoordeling of met het verblijf
hier te lande van de vreemdeling die om toelating verzoekt voor het verrichten van
arbeid als zelfstandige een wezenlijk Nederlands belang wordt gediend, thans
strengere eisen worden gesteld dan op 1 januari 1973 gebeurde en evenmin voor het
oordeel dat het thans terzake zelfstandigen gevoerde toelatingsbeleid op dit punt in
strijd is met de standstill-bepaling.
[…]
19. In hetgeen door eiser is aangevoerd ziet de rechtbank daarom geen aanleiding
om af te wijken van het door de Afdeling op 11 maart 2004 en 20 mei 2005 op dit
onderwerp gegeven oordeel.’

Ook de rechtbank ’s-Gravenhage, zittingsplaats Haarlem, hanteert in een
vergelijkbaar geval beide precedenten van de Afdeling, 49 evenals de rechtbank
’s-Gravenhage, zittingsplaats Amsterdam. 50
De crux ligt met name bij de gevallen waarin een zelfstandige, concrete toetsing
tot een ander resultaat zou leiden. In hoeverre blijft het voor de nationale rechter
noodzakelijk om een zelfstandige toetsing aan het vrijverkeerrecht uit te voeren?
De rechtspraak van het Hof van Justitie gaat niet uit van de nationale
Europeesrechtelijke precedenten en gaat ervan uit dat de lijnen uit zijn eigen
jurisprudentie worden opgevolgd in de nationale Europeesrechtelijke
rechtspleging. Het heeft zich er inzake deze kwesties rond de toetsing aan het
vrijverkeerrecht nog niet duidelijk over uitgelaten in hoeverre de toetsing steeds
op een concrete manier dient te geschieden. Hoeveel ruimte komt hier de
nationale Europeesrechtelijke rechtspraak toe?
Nationale Europeesrechtelijke precedentwerking vindt soms ook plaats door een
loutere verwijzing naar eerdere nationale rechtspraak, waarin dezelfde
Europeesrechtelijke norm centraal stond. De precedentwerking bestaat er dan in
dat de rechter zich door middel van de verwijzing in de regel gesterkt weet in
zijn oordeel. Het precedent dient om het vonnis te versterken.
48

Rechtbank ’s-Gravenhage, zp. ’s-Hertogenbosch, 6 maart 2007, LJN BA2120.
Rechtbank ’s-Gravenhage, zp Haarlem, 27 augustus 2007, JV 2007/485, r.o. 2.11.
Het gaat om de uitspraken ABRvS, 11 maart 2004, LJN AO8112 en ABRvS, 20 mei 2005,
LJN AT6747.
50
Rechtbank ’s-Gravenhage, zp. Amsterdam, 26 november 2007, LJN BB9872.
49
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Zo verwijst de Afdeling in de verwijzingsuitspraak Betfair 51 naar zijn eerdere,
overigens op dit punt niet opzienbarende, uitspraken omtrent de aanvaardbaarheid
van het kunnen regulering en beheersen van kansspelen met als doel het beschermen
van de consument, het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit en het tegengaan
52
van gokverslaving als dwingende redenen van algemeen belang.

Soms wordt het precedent ook in de sfeer van de rechtsoverwegingen over de
stand van het recht gebruikt. 53
In het vorige hoofdstuk zagen we al dat na het arrest Tum & Dari van het Hof
van Justitie 54 de Afdeling besloot zijn prejudiciële vragen over dezelfde materie,
de uitleg van het Aanvullend Protocol bij de Associatieovereenkomst EGTurkije, in te trekken en de zaak zelfstandig te beslissen met inachtneming van
de interpretatie in Tum & Dari. 55 Vervolgens krijgt deze uitspraak van de
Afdeling in verschillende uitspraken over hier nauw mee samenhangende
onderwerpen een precedentwerking samen met het arrest van het Hof van
Justitie. Zo ontstaat er een ‘Nederlandse’ kop op de uitleg van het Hof van
Justitie. Er ontstaat een gemengde verwijzing.
Een voorbeeld biedt een uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage, zp
Amsterdam. 56 We lezen daarin:
‘Uit het arrest van het Hof van Justitie EG van 20 september 2007, Tum & Dari, C16/05 (JV 2007/494) en uit de uitspraak van de AbRS van 6 maart 2008 (JV
2008/148) volgt dat deze bepaling in de weg staat aan het stellen van het mvvvereiste aan een Turkse onderdaan die in Nederland verblijf beoogt als zelfstandige
57
en een daartoe strekkende aanvraag indient.’

Maar het geschil ziet op een iets ander geval, zodat de rechtbank zelf ook de
uitleg van het Hof van Justitie en de Afdeling moet aanvullen. De
rechtsoverweging vervolgt:
‘De rechtbank is van oordeel dat daarmee niet gelijkgesteld kan worden de Turkse
onderdaan die in Nederland verblijf vraagt bij zijn echtgenote en die tevens
zelfstandige is. Zowel naar zijn tekst als naar zijn strekking beoogt de standstill51

ABRvS, 14 mei 2008, LJN BD1483.
Verwezen wordt naar: ABRvS, 14 maart 2007, LJN BA0670 en ABRvS, 18 juli
2007, BA9831.
53
Bijvoorbeeld Vzr rechtbank Zwolle, 16 april 2008, LJN BC9751 met verwijzing
naar het richtinggevende precedent van de ABRvS, 30 januari 2008, LJN BC3078.
54
Zaak C-16/05, Tum & Dari.
55
ABRvS, 6 maart 2008, LJN BC6595.
56
Rechtbank ’s-Gravenhage, zp Amsterdam, 28 oktober 2008, LJN BG3917.
57
R.o. 6.2.
52
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clausule nieuwe belemmeringen te verbieden voor de uitoefening van de vrijheid
van vestiging en dienstverlening door Turkse onderdanen in de EG. Indien de
Turkse onderdaan zich tot een lidstaat wendt ter verwezenlijking van een ander doel
dan de uitoefening van die vrijheid mist deze bepaling dan ook toepassing. Het staat
eiser uiteraard vrij een aanvraag voor verblijf als zelfstandige in te dienen, in welke
procedure het mvv-vereiste hem niet zal mogen worden tegengeworpen.’ (r.o. 6.2)

Het recht blijft discussie: zelfs nadat Hof van Justitie en Afdeling over de
materie uitleg hebben gegeven, die overigens in de uitspraak van de rechtbank
wordt gevolgd, is nadere verfijning nodig.
Dezelfde mengvorm van uitleg van het Hof van Justitie en Nederlandse rechters
over de werking van de vrijheden zien we eveneens veelvuldig terugkomen in de
Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak over de Wet arbeid vreemdelingen
en in de jurisprudentie over de toelaatbaarheid van kansspelaanbieders zonder
Nederlandse vergunning op de Nederlandse markt.
5.4

Gevolgen van bestaan en betekenis

Hoe dienen we deze ontwikkeling nu te waarderen? Zoals reeds in de inleiding
van dit hoofdstuk duidelijk werd, leidt het enkele bestaan van nationale
Europeesrechtelijke precedenten ons tot diverse vragen. Nu enkele voorbeelden
uit de Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak zijn gepasseerd, lijkt het een
geschikt moment om deze ontwikkeling in het bredere perspectief van het
Europees recht te zetten en in het bijzonder in het licht van het verschijnsel van
nationale rechterlijke autonomie te plaatsen. Eerst wil ik ingaan op het enkele
bestaan van deze precedenten, dan op de werking en de betekenis ervan.
Het bestaan
Het enkele bestaan van nationale Europeesrechtelijke precedenten heeft
consequenties voor het stelsel van rechtsbescherming in de Europese Unie.
Nationale Europeesrechtelijke precedenten hebben invloed op de
rechtsbescherming in een lidstatelijke context. Tot op zekere hoogte moet het
bestaan en de ontwikkeling van nationale Europeesrechtelijke precedenten
worden gezien als een feitelijke ontwikkeling, die inherent is aan de verregaande
decentrale rechtsbescherming in de EU. Het is te verklaren in het licht van de
leerstukken van directe werking, het beginsel van effectieve rechtsbescherming
en nationale procesautonomie. Daardoor is de nationale rechter een
Europeesrechtelijke geschilbeslechter geworden, die knopen doorhakt en met
zijn uitspraken rechtsfeiten doet ontstaan en het recht daarmee ontwikkelt. Het is
ook een logisch gevolg van het feit dat niet iedere zaak bij de nationale
gerechten zich leent voor prejudiciële verwijzing. Opvallend is wel dat er bij
Nederlandse rechters een natuurlijke neiging lijkt te bestaan om de lijnen uit de
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Nederlandse Europeesrechtelijke jurisprudentie te volgen en vaak zelfs eerder
die te volgen dan de laatste lijnen uit de rechtspraak van het Hof van Justitie.
Vermoedelijk wordt het merendeel van de Europeesrechtelijke jurisprudentie
tegenwoordig gecreëerd op het niveau van de lidstaten en bij de nationale
rechters. Het feit dat een deel van die uitspraken een precedentwaarde heeft, is
alleszins begrijpelijk. Tegelijkertijd wordt het idee van het bestaan van nationale
Europeesrechtelijke precedenten (lang) niet altijd erkend, gerealiseerd en als
zodanig geaccepteerd. De Europeesrechtelijke doctrine concentreert zich vaak
vooral op de rechtsontwikkeling bij het Hof van Justitie. Het is in dit verband
typerend dat Prechal, in een reactie op een voorstel tot verdere decentralisatie
van de prejudiciële procedure, de potentiële ontwikkeling van nationaal
Europees recht problematisch acht in het licht van de eenheid van het recht en
als zodanig zelfs al als een ‘major drawback’ beschouwt. 58
Het is de vraag of dat niet een te kritische benadering is ten aanzien van de
nationale Europeesrechtelijke rechtspraak. Uit dit onderzoek komt een beeld
naar voren dat deze zekere nationalisatie van Europees recht zich feitelijk al
voordoet, ook zonder een verdere decentralisatie van de prejudiciële procedure.
Toch kan de acceptatie van het bestaan van nationale Europeesrechtelijke
precedenten mijns inziens een aanvullend perspectief bieden op de stand van het
Europees recht op een zekere tijd en plaats. Dat brengt ons bij de vraag naar de
betekenis van een nationaal Europeesrechtelijk precedent.
De betekenis
Natuurlijk is een rechterlijke uitspraak over rechtsvragen van Europees recht
‘gewoon’ een uitspraak binnen de context van een lidstaat. Op hetzelfde moment
is die uitspraak van waarde voor de toepassing en uitlegging van het Europees
recht. Voor wie heeft een dergelijk precedent betekenis, voor rechters van
dezelfde lidstaat? In dit hoofdstuk werd duidelijk dat nationale
Europeesrechtelijke precedenten een rol spelen in de decentrale
rechtsbescherming van de Europeesrechtelijke vestigingsvrijheid en/of het
vrijedienstenverkeer. Zulke uitspraken met precedentwerking hebben in ieder
geval betekenis als gezagvolle uitleg over de werking van het Europees recht in
de Nederlandse context. De vraag is in hoeverre een nationale rechter gebonden
is aan de eerdere uitspraken van zijn collega’s. Zoals hierboven al duidelijk
werd, zou ik in dit verband een flexible benadering willen voorstellen. De
werking van nationale Europeesrechtelijke precedenten moet in de eerste plaats
én vooral een functioneel middel zijn. Zo zouden nationale Europeesrechtelijke
precedenten er niet toe dienen te leiden dat een andere nationale rechter in een
58

Zie het tweede openingscitaat van dit hoofdstuk.
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nieuw geschil geen enkele feitelijke autonomie bezit om zelfstandig te beslissen
over de elementen van Europees recht of de mogelijkheid inperken om toch
prejudicieel te verwijzen naar het Hof van Justitie met betrekking tot een
rechtsvraag van belang voor de beslechting van het geschil. Aan de andere kant
is het begrijpelijk en redelijk vanuit een praktisch perspectief dat een rechter de
eerdere lijnen in de nationale Europeesrechtelijke rechtspraak volgt.
Een volgende vraag is of een nationaal Europeesrechtelijk precedent nu ook een
werking heeft voor rechters in andere lidstaten? Op dit moment is dit in ieder
geval in de onderzochte Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak niet
gebruikelijk of waarneembaar. Hoewel, zoals we in het vorige hoofdstuk en dit
hoofdstuk zagen, gebruiken verschillende rechters in Nederland recentelijk een
verwijzing naar de rechtspraak van andere nationale rechters als ondersteunend
argument om te beslissen over een verwijzing naar het Hof van Justitie. In de
zaak Ladbrokes v. Lotto met betrekking tot de Europeesrechtelijke
verenigbaarheid van de Nederlandse Wet op de Kansspelen, overweegt de Hoge
Raad:
‘Voorts is van belang dat uit de gegevens vermeld in de conclusie van de AdvocaatGeneraal onder 2.6 blijkt dat verschillende rechters in andere lidstaten aanleiding
hebben gezien tot het stellen van prejudiciële vragen, en dat inmiddels de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 14 mei 2008 prejudiciële vragen
heeft gesteld in de zaak die in de conclusie onder 2.10 is vermeld (uitspraak van 14
59
mei 2008, nr. 200700622/1, LJN BD 1483).’

In de uitspraak van de Afdeling waarnaar de Hoge Raad verwijst, verwijst de
Afdeling naar het Duitse Verwaltungsgerichte in de zaak Markus Stoss:
‘Om elke twijfel uit te sluiten ziet de Afdeling aanleiding de volgende prejudiciële
vraag te stellen, waarbij de Afdeling opmerkt dat het haar bekend is dat Duitse
Verwaltungsgerichte in de gevoegde zaken C-316/07, C-358/07, C-360/07, C409/07 en C-410/07, Markus Stoss en anderen, een vraag aan het Hof van Justitie
hebben voorgelegd over de wederzijdse erkenning in de sector
sportweddenschappen.’ 60

Dit is een boeiende ontwikkeling, die naar mijn inschatting nog maar in de
kinderschoenen staat. Opvallend is om te zien dat in deze gevallen de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak dient als ondersteuning om de zaak niet direct
zelf af te doen, maar toch naar het Hof van Justitie te verwijzen. Toch lijkt er
voldoende potentiëel in nationale Europeesrechtelijke rechtspraak aanwezig te
zijn (los van de praktische barrières zoals de talenkennis, kennis van het bestaan
59
60

Hoge Raad, 13 juni 2008, LJN BC8970.
ABRvS, 14 mei 2008, LJN BD1483, r.o. 2.12.4.
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van relevante nationale Europeesrechtelijke rechtspraak in andere lidstaten), om
een vruchtbare bron te zijn voor verdere ontwikkeling van het Europees recht.
Daarmee belanden we bij een wezenlijke vraag: kan, en zo ja hoe, een nationaal
Europeesrechtelijk precedent dienen als een bron van inspiratie voor het Hof van
Justitie of zijn advocaten-generaal? Met andere woorden, wat is de betekenis
van deze precedenten voor de ontwikkeling van Europees recht op het centrale
niveau van rechtsbescherming in de EU?
Nationale Europeesrechtelijke precedenten komen tot stand in een lidstatelijke
context. Maar het gaat hier om de uitleg van Europees recht. Gezien de
fundamentele rol van nationale rechters in het stelsel van rechtbescherming in de
EU, zou het te simplistisch en onbevredigend zijn om deze interpretaties van
Europees recht binnen het stelstel van Europese rechtspleging geen enkele
materiële betekenis toe te kennen. Als we echter het juridische gezag van deze
rechtspraak willen definiëren, stuiten we op een ‘black box’. De rechtspraak van
het Hof van Justitie richt zich, zoals we in hoofdstuk 2 zagen, veel meer op wat
de nationale rechter geacht moet worden te doen, dan dat de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak bijvoorbeeld als potentiële bron van recht wordt
gezien. Het Hof van Justitie verwijst niet naar nationale Europeesrechtelijke
rechtspraak als een bron van Europees recht of als een soort van feitelijk
richtsnoer (behalve het opmerken van de loop van de nationale procedure in
prejudiciële zaken), met als resultaat dat de status van nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak behoorlijk obscuur blijft.
Nationale Europeesrechtelijke precedenten zouden in ieder geval als een bron
van feitelijke relevantie kunnen gelden en daarbij op punten een originaire bron
van rechtswaarde voor het Europees recht zijn. Het is zeer de vraag of het Hof
van Justitie zich expliciet zal baseren op nationale Europeesrechtelijke
precedenten als een bron van Europees recht (waarom trouwens niet?), maar
nationale Europeesrechtelijke rechtspraak zou een functie kunnen hebben als
soort van feitelijke tegendruk. Aan het idee verbonden aan een gedeelde
rechtsorde, is inherent dat van nationale Europeesrechtelijke rechtspraak ook een
invloed uitgaat voor de Europeesrechtelijke rechtsontwikkeling.
5.5 Conclusies
Waartoe leidt het voorgaande? In dit hoofdstuk werd licht geworpen op de
ontwikkeling van Nederlandse Europeesrechtelijke uitspraken die een
precedentwerking hebben voor andere uitspraken van de Nederlandse rechter.
Deze precedenten bestaan in de regel uit een verfijning of verduidelijking van de
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rechtspraak van het Hof van Justitie in de Nederlandse context. Soms dient een
dergelijk precedent als fundering voor het oordeel in een nieuwe zaak. Dat kan
plaatsvinden doordat er in eerdere rechtspraak een abstract oordeel wordt
gegeven dat in een nieuw concreet geval kan worden ingezet. In de onderzochte
rechtspraak zijn er gevallen waarin de Nederlandse rechter zijn eigen uitleg
compleet verenigt met een eerdere beoordeling en zich daarbij letterlijk aansluit.
Nationale Europeesrechtelijke precedenten zijn een ontwikkeling in feit en recht.
Het hoofdstuk maakt duidelijk dat het Hof van Justitie in ieder geval niet het
monopolie heeft op de uitleg van het Europees recht. Nationale
Europeesrechtelijke precedenten functioneren als een bron voor de beoordeling
van de werking van het Europees recht in nieuwe geschillen voor de
Nederlandse rechter. Daarmee is het een treffend voorbeeld van het verschijnsel
van nationale rechterlijke autonomie in het Europees recht in de praktijk.
Elementen in de sfeer van de beoordeling en beslissing spelen hier een
belangrijke rol. Ook de sfeer van relevante informatie komt hier naar voren: als
de rechter weet heeft van de eerdere uitspraak, lijkt de Nederlandse rechter in
voorkomend geval geneigd te zijn de eerdere Nederlandse Europeesrechtelijke
rechtspraak over dezelfde thematiek te volgen. De ontwikkeling van nationale
Europeesrechtelijke precedenten confronteert ons met de vraag naar het gezag
van nationale Europeesrechtelijke rechtspraak.
Hoewel het onderzoek ten behoeve van dit boek zich over een beperkt terrein
heeft uitgestrekt, is het heel aannemelijk dat de gesignaleerde ontwikkeling zich
eveneens op andere terreinen van het Europees recht voordoet en ook in andere
lidstaten zichtbaar is. Dat laatste gaat in het bijzonder op voor de lidstaten die al
geruime tijd ervaring hebben met het Europees recht en waar ongetwijfeld een
pakket van nationale Europeesrechtelijke rechtspraak bestaat. Deze
precedentwerking is in ieder geval feitelijk aantoonbaar in de Nederlandse
context.
Wat voor rol bestaat er voor deze nationale Europeesrechtelijke precedenten?
Dat is de wezenlijke vraag waarop antwoorden moeten worden geformuleerd.
Binnen het verschijnsel van nationale rechterlijke autonomie valt een dergelijke
ontwikkeling zonder meer betekenis toe te dichten. Zou het Hof van Justitie
moeten anticiperen of reageren op het bestaan van nationale Europeesrechtelijke
precedenten? Wat voor rol zouden nationale Europeesrechtelijke precedenten
kunnen spelen in het stelsel van rechtspleging in de Europese Unie? Daarop en
op een nadere duiding van de kenmerken van nationale rechterlijke autonomie,
ga ik in de navolgende slotbeschouwing graag nader in.
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SLOTBESCHOUWING

6.1 Inleiding
De onderzoeksvraag van deze studie luidt als volgt:
Waarin uiten zich kenmerken van autonomie van de nationale rechter in
de praktijk van de Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak
betreffende de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer over de
periode 1975-2008 tegen de achtergrond van het stelsel van Europese
rechtspleging?

In deze slotbeschouwing geef ik op deze centrale vraag een antwoord aan de
hand van de voornaamste bevindingen uit het onderzoek. Hiertoe volgt in de
eerste plaats een samenvatting van het voorgaande. Ten tweede duid ik
kenmerken van nationale rechterlijke autonomie in de onderzochte Nederlandse
Europeesrechtelijke rechtspraak met betrekking tot de vestigingsvrijheid en/of
het vrijedienstenverkeer. Ten derde gaat aandacht uit naar de bredere betekenis
van deze kenmerken voor het rechterlijk gezag in het stelsel van Europese
rechtspleging. Ten slotte geef ik enkele aanbevelingen.
6.2 Samenvatting
De eerste hoofdstukken geven een inleiding op de studie en bieden een
theoretische inkadering van het verschijnsel van nationale rechterlijke
autonomie. In hoofdstuk 2 is ingegaan op de rol van de nationale rechter in het
Europees recht en de verplichtingen en verwachtingen die voor de nationale
rechter bestaan. Daarop volgt een nadere verkenning van het concept van
nationale rechterlijke autonomie in het Europees recht. In het kader van dit
proefschrift wordt dit begrip gehanteerd om het feitelijke verschijnsel van de
zelfstandige taak en rol van de nationale rechter binnen het Europees recht nader
te duiden en te begrijpen. Kort gezegd versta ik hieronder de feitelijke
rechterlijke vrijheid van de nationale rechter om in zijn oordeel de
Europeesrechtelijke verplichtingen en verwachtingen te operationaliseren. Deze
autonomie wordt begrensd door de nationaalrechtelijke context waarbinnen de
nationale rechter functioneert. Door de opdracht om ingeroepen Europees recht,
waar mogelijk, gelijkwaardig te behandelen met het toepasselijke nationale
recht, anders dreigt discriminatie tussen een Europeesrechtelijke aanspraak en
een nationaalrechtelijke claim. Uiteraard vindt de autonomie ook zijn
begrenzing in de opdracht tot loyaliteit, ingevolge het beginsel van loyale
samenwerking, zodat de nationale rechter niet met uitspraken kan komen die in

213

SLOTBESCHOUWING

de kern uitdrukkelijk afwijken van de expliciete keuzes gemaakt door het Hof
van Justitie in zijn rechtspraak. Daartussen komt de nationale rechter een grote
manoeuvreerruimte binnen het Europees recht toe. Het hoofdstuk gaat ten slotte
nader theoretisch in op de mogelijke relaties ten opzichte waarvan de nationale
rechter feitelijk autonoom opereert en wordt aansluiting gezocht bij sferen van
rechterlijke beoordelingsvrijheid in het algemeen. De volgende sferen worden
onderscheiden: in de eerste plaats is er de sfeer van de bevoegdheid en
basisvoorwaarden, ten tweede is er de sfeer van de informatie, feiten en
omstandigheden, ten derde is er de sfeer van de beoordeling en beslissing.
Vervolgens verkennen drie hoofdstukken verschillende vormen van deze
autonomie aan de hand van de praktijk van de Nederlandse Europeesrechtelijke
rechtspraak. In hoofdstuk 3 staat de nationale rechterlijke autonomie in relatie
tot de materiële uitlegging en toepassing centraal. Het gaat daarbij vooral om de
manier waarop de Nederlandse rechter in dit verband opereert. Het hoofdstuk is
opgebouwd langs de lijnen van de ‘logische’ toetsingssystematiek van het
vrijverkeerrecht.
Met betrekking tot de materiële, personele en geografische werkingssfeer komt
rechterlijke autonomie zowel inhoudelijk als procesmatig naar voren. De
inhoudelijke autonomie staat in verband met het feitelijke karakter van de
beoordeling over deze dimensies in de werkingssfeer. Als ‘verantwoordelijke’
voor de feiten en de beoordeling van het bewijs is een zichtbare eigen rol
weggelegd voor de nationale rechter. Opvallend is dat de materiële doorwerking
van het vrijverkeerrecht zich op het niveau van de nationale rechter vrijwel altijd
vertaalt tot een processuele beoordeling.
De Nederlandse rechter opereert over het algemeen procesmatig autonoom met
betrekking tot de aanpak en vormgeving van de rechterlijke toetsing. De rechter
volgt zeker niet altijd de Europeesrechtelijke ‘logische toetsingssystematiek’,
maar is bijvoorbeeld geneigd om het zwaartepunt in de uitspraak te leggen bij
het element van de toetsing aan het vrijverkeerrecht waarop het beroep op de
vrijheid kan worden afgedaan.
Rond de verbodsnorm springt de beperkte duiding van het karakter van een
belemmering in het oog. Als voorbeeld wijs ik op het betrekkelijk
veelvoorkomende geval waarin het bestaan van een belemmering tussen partijen
niet in het geding is en de rechter zich beperkt tot de constatering dat hij partijen
daarin volgt. Uit oogpunt van publiek belang kan een dergelijke aanpak
gevolgen hebben voor de beoordeling van eventuele rechtvaardigingsgronden.
Ook blijkt uit de rechterlijke terughoudendheid met betrekking tot de aanname
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van indirecte discriminatie de grote rol van bewijs voor de praktische
effectuering van de vrijheden voor de nationale rechter.
Bovendien zijn met betrekking tot de verbodsnorm de effecten van rechterlijke
harmonisatie op deelgebieden van het vrijverkeerrecht zichtbaar in de
Nederlandse rechtsplegingscontext. Nationale Europeesrechtelijke procesdruk
vormt in dat geval een signaal richting de Europese en nationale wetgever om
tot nadere maatregelen te komen.
In relatie tot de rechtvaardiging en evenredigheid van belemmerende
maatregelen valt in de eerste plaats op dat de Nederlandse rechters over het
algemeen publiek belang zeer serieus lijken te nemen. Dat roept diverse vragen
op over de autonome rol van de nationale rechter in de toetsing aan de vrijheden.
Ten tweede is met betrekking tot het evenredigheidsbeginsel een grote variëteit
in toetsing in de Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak waar te nemen.
Het scala strekt zich uit van voorbeelden waarin evenredigheidstoetsing in het
geheel ontbreekt, tot voorbeelden waarin de toetsing als zeer intens moet worden
bestempeld. De toetsing aan het evenredigheidsbeginsel is in theorie bij uitstek
een terrein van autonomie van de nationale rechter, een terrein waarop ook het
Hof van Justitie in veel gevallen de beoordeling en beslissing overlaat aan de
nationale rechter. Hoe de Nederlandse rechter hier dient te opereren, is, op dit
weliswaar inherent casusgebonden terrein, kennelijk te onduidelijk.
Vervolgens komt de rechterlijke aanpak aan de orde in relatie tot gevallen van
strijdigheid met de vrijheden. Terwijl het Hof van Justitie uitgaat van het
eenvoudig ‘buiten toepassing laten’ van de belemmerende maatregel, toont de
Nederlandse rechterlijke praktijk een gelaagder beeld: er zijn bestuursrechtelijke
gevallen waarin via het nationaalrechtelijk zorgvuldigheids- of
motiveringsbeginsel een besluit wordt vernietigd. In andere gevallen is de
strijdigheid met het Europees recht zelfstandig al voldoende reden voor de
rechter om tot vernietiging over te gaan en soms wordt getracht het nationale
recht alsnog Unierechtconform uit te leggen. Ook dit is een voorbeeld van
procesmatige autonomie van de nationale rechter in het Europees recht.
Hoofdstuk 4 richt zich op diverse aspecten van nationale rechterlijke autonomie
in de praktijk van het prejudicieel verwijzingsrecht. Het nationale rechterlijke
domein van het prejudicieel verwijzingsrecht krijgt hier bijzondere aandacht.
Het gaat dan om de aspecten voorafgaand aan het verwijzen, de concrete
afweging rond het al dan niet prejudicieel verwijzen, de manier waarop de
prejudicieel vraagsteller zijn vraag formuleert en de aspecten na verwijzing.
Door het hoofdstuk heen wordt duidelijk dat het prejudicieel verwijzingsrecht en
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de rol van de nationale rechter meer omvatten dan de verwijzingsbevoegdheid,
de onder omstandigheden bestaande verwijzingsplicht voor hoogste rechters en
de drie bekende Cilfit-uitzonderingen daarop: prejudiciële vragen zijn niet
noodzakelijk voor het vellen van het vonnis, het betreft een acte clair of een
acte éclairé.
Opvallend is dat het al dan niet prejudicieel verwijzen ook bij de lagere rechters
regelmatig onderwerp van de uitspraak vormt. Hoewel de lagere rechters er in
veel gevallen, blijkens de uitspraak, weinig inhoudelijks mee doen, springt toch
in het oog hoe serieus de lagere rechters de autonome bevoegdheid tot het
stellen van prejudiciële vragen nemen. In uitspraken van lagere rechters komt
het regelmatig voor dat acte clair- of acte éclairé-overwegingen deel uitmaken
van de uitspraak. Maar ook andere factoren spelen een rol bij het besluit of
verwijzing niet noodzakelijk is voor de beslechting van het geschil (te denken
valt aan de rijpheid van het geding, de rechterlijke omgeving, het bestaan van
een nationaal Europeesrechtelijk precedent).
Met betrekking tot de verwijsvraag is duidelijk dat het gebruik van de
uitzondering acte clair en acte éclairé zowel expliciet als impliciet voorkomt. Er
doet zich een zekere inflatie voor ten aanzien van de acte clair-uitzondering, in
het Nederlands verwoord in de veelgebruikte woorden van de Hoge Raad
‘redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar’. Rond de acte éclairé betreft de selectie
van jurisprudentie van het Hof van Justitie een terrein waarop de Nederlandse
rechter autonomie neemt en ook feitelijk bezit. Als er wordt verwezen, zijn er
verschillende manieren waarop de rechter zijn vragen stelt: van prejudiciële
vragen als dictum gesteld tot encyclopedische, stapsgewijze opgebouwde
verwijzingen. De praktijk om prejudiciële vragen aan partijen in concept te laten
rondgaan, is een ontwikkeling buiten het zicht van het Hof van Justitie,
aanvaardbaar vanuit proceseconomische overwegingen, zolang de
eindverantwoordelijkheid voor de beoordeling van de vragen van verwijzing
zelfstandig bij de nationale rechter berust.
Na verwijzing dient in de praktijk vrijwel altijd nog een vertaalslag gemaakt te
worden om tot de definitieve uitleg ten aanzien van de eindbeslissing te komen.
Veelal krijgen partijen de ruimte om nog te reageren op de beslissing van het
Hof van Justitie, soms houdt de rechter de beslissing aan totdat het Hof van
Justitie zich ook in een andere zaak heeft uitgesproken. Duidelijk wordt dat een
beslissing van het Hof van Justitie voor partijen of de verwijzende rechter niet
altijd een eenduidige uitleg bezit. Soms kan van het intrekken van prejudiciële
vragen ook al een precedentwerking uitgaan.
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Hoofdstuk 5 beziet vervolgens een ontwikkeling die tijdens de loop van het
jurisprudentieonderzoek duidelijk werd, maar tot op heden als zodanig
onvoldoende aandacht heeft gekregen in de literatuur: de ontwikkeling van
nationale Europeesrechtelijke precedenten. Daaronder wordt het volgende
verstaan: ‘een autonome interpretatie van Europees recht door een nationale
rechter die een precedentwerking heeft voor toekomstige zaken in een bepaald
rechtsgebied.’ In het onderzoek naar de nationale Europeesrechtelijke
rechtspraak was het opvallend hoe vaak de Nederlandse rechter voor de
beslechting van een geschil over de vestigingsvrijheid en/of het vrije
dienstenverkeer gebruik maakt van eerdere uitspraken van Nederlandse rechters.
In dit geval is het in de praktijk niet langer het Hof van Justitie dat een
gezaghebbende uitleg van het Europees recht geeft, maar wordt de uitleg
gevonden in eerdere nationale Europeesrechtelijke rechtspraak. Hier neemt de
autonomie van de nationale rechter in het Europees recht een nieuwe gestalte
aan. Zijn rechtspraak dient als gezagsbron voor nieuwe uitspraken waarin de
vrijheden een element vormen.
In het hoofdstuk komen verschillende functies van nationaal Europeesrechtelijke
precedenten (verfijning, verduidelijking en fundering) aan de orde. Deze
functies zijn geïllustreerd met diverse concrete voorbeelden uit de Nederlandse
Europeesrechtelijke rechtspraak. Daarna ga ik in op de gevolgen van het bestaan
en de betekenis van dit soort precedenten. Duidelijk is dat deze ontwikkeling
fundamentele vragen oproept met betrekking tot het gezag van nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak in het stelsel van Europese rechtspleging. Zien
we de Europese rechtsorde als een rechtsorde met gedeeld gezag, een perspectief
dat ik in hoofdstuk 2 onderschrijf, dan zal een vorm van gezag van de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak moeten worden geaccepteerd. Het is een feit dat
zich op deze manier een vorm van regionaal of nationaal Europees recht
ontwikkelt. Een ontwikkeling die naar mijn overtuiging op zichzelf niet
problematisch is. De vraag wordt opgeworpen of de stelling dat de
gezaghebbende uitleg van het Europees recht alleen op het niveau van de
formele instellingen van de Unie moet plaatsvinden, nog wel houdbaar is. De
vraag naar het gezag van nationale Europeesrechtelijke rechtspraak is tegelijk
een vraag van autonomie van de nationale rechter in het Europees recht. Zo
arriveren we bij de rol van de nationale rechter in het stelsel van Europese
rechtspleging en de kenmerken en de duiding van het onderzochte verschijnsel
van nationale rechterlijke autonomie in de praktijk.
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6.3 Kenmerken van nationale rechterlijke autonomie in het Europees recht
In de voorgaande hoofdstukken is het verschijnsel van nationale rechterlijke
autonomie in het Europees recht verkend aan de hand van de praktijk van de
Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak waarin de vestigingsvrijheid en/of
het vrijedienstenverkeer een rol heeft gespeeld.
Het bewust beperkt gehouden terrein van het uitgevoerde onderzoek naar
nationale Europeesrechtelijke rechtspraak vraagt om behoedzaamheid in de
omgang met de uitkomsten ervan. Dit onderzoek heeft zich beperkt tot de
situatie in één lidstaat op een specifiek deelterrein van het Europees recht. Het
zou interessant zijn om na te gaan of vergelijkbare bevindingen naar voren
treden in een breder opgezet (vervolg)onderzoek. Dat gesteld hebbende, is het
wel mogelijk om de bevindingen van deze studie nader te duiden: wat voor
kenmerken bezit de nationale rechterlijke autonomie in de onderzochte nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak? En hoe moeten we deze kenmerken duiden
tegen de achtergrond van het stelsel van Europese rechtspleging?
Uit de hoofdstukken ontspringt een beeld dat de Nederlandse rechter over het
algemeen binnen de in hoofdstuk 2 ontwikkelde minimumgrenzen van de
nationale rechterlijke autonomie opereert. Soms is het wel de vraag of een
gehanteerde bewijsmaatstaf, bijvoorbeeld om een interstatelijke dimensie van
het geschil te accepteren, wel dusdanig streng is dat het kwestieus is of daarmee
recht aan het Europees recht wordt gedaan. Datzelfde lijkt op te gaan bij
gevallen waarin een evenredigheidstoetsing in het geheel ontbreekt of zeer
terughoudend wordt toegepast. Dergelijke gevallen verdienen bijsturing, maar
vormen op zichzelf geen probleem, zolang het bij een incidenteel geval blijft:
waar gehakt wordt, vallen spaanders. Het Europees recht wordt als zodanig als
law of the land aanvaard en gebruikt.
Het is overigens geen sinecure, gegeven het feit dat de nationale rechter
manoeuvreerruimte toekomt, om na te gaan of het Europees recht nietgelijkwaardig wordt behandeld met een nationaalrechtelijke aanspraak, dan wel
of er tegen de geest van de opdracht tot loyaliteit wordt geopereerd. In veel
gevallen gaat het de rechter primair om een beslechting van een geschil, de
knoop wordt doorgehakt bij het element dat naar oordeel van de rechter
noodzakelijk is voor de beslechting van het geschil. De vraag of de
Europeesrechtelijke rechtsaanspraak en de nationale rechtsaanspraak
gelijkwaardig worden behandeld, is daaraan ondergeschikt. Daarbij is het van
belang om aan te tekenen dat er zich in de onderzochte Nederlandse
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Europeesrechtelijke rechtspraak nauwelijks procedures voordoen waarin een
louter en alleen op Europees recht gebaseerde vordering aan de orde komt.
Daarnaast bestaat er weinig eenduidigheid over de grenzen aan de
loyaliteitsopdracht. Als bijvoorbeeld in de praktijk de uitgebreide Cilfitbenadering met betrekking tot de uitzonderingen op de verwijzingsplicht
nauwelijks tot geen navolging krijgt, is dat dan automatisch niet-loyaal jegens
het Europees recht? Strikt genomen, worden hier de lijnen van het Hof van
Justitie niet gevolgd en dus wordt er tegen de geldende jurisprudentie ingegaan.
Zouden we de Nederlandse rechterlijke praktijk op dit punt daarom moeten
afkeuren? Dat zou mijns inziens onbevredigend en al te simplistisch zijn. Mijns
inziens draagt hier de feitelijke praktijk van de Nederlandse Europeesrechtelijke
rechtspraak het in zich om als rechtsfeiten en historische feiten de regel met
betrekking tot de uitzonderingen op de verwijzingsplicht te vervormen en aan te
passen. 1 Maar ik realiseer me dat die gedachte ons opnieuw confronteert met de
vraag naar het gezag van nationale Europeesrechtelijke rechtspraak.
Interessanter dan de wel/niet-vraag of binnen de begrenzing van de nationale
rechterlijke autonomie is geopereerd, is de vraag hoe de nationale rechterlijke
autonomie zich manifesteert. Wat zijn na deze voorgaande hoofdstukken de
kenmerken van dit verschijnsel in de praktijk? En hoe zijn die te duiden tegen de
achtergrond van het stelsel van Europese rechtspleging? Duidelijk is dat de
specifieke kenmerken op diverse manieren en niveaus terugkeren. Verschillende
kenmerken en rollen van autonomie van de nationale rechter in de praktijk
treden naar voren. Om deze te duiden, helpt het om deze uit elkaar te denken
met als doel beter zicht te krijgen op de inhoud en karakteristieken van deze
kenmerken. Bij ieder kenmerk en rol is een korte toelichting opgenomen.
Overigens zij aangetekend dat een aantal van deze kenmerken en rollen niet
zozeer uit het Europees recht voortvloeit en onderdeel van de taak van de rechter
in het algemeen vormt, maar ik acht ze wel typerend om de autonomie van de
nationale rechter in het stelsel van Europese rechtspleging in de praktijk nader te
duiden en te begrijpen.
Het eerste aanspreekpunt
In verreweg de meeste zaken waarin een particulier op zoek is naar
Europeesrechtelijke rechtsbescherming, is hij aangewezen op een gang naar de
nationale rechter. Een eerste kenmerk van de autonomie van de nationale rechter
1

Vgl. Eijsbouts 2000, p. 68: ‘Niet alleen een rechterlijk oordeel
(als feit), niet zelfs alleen een rechtsfeit, maar elk historisch feit waarop een
rechtsregel van toepassing is (dus ook een strafbaar feit of een onrechtmatige
daad) heeft het vermogen de rechtsregel te veranderen, te kwalificeren.’
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in de praktijk is dat hij als zodanig de eerst aangewezene is om
Europeesrechtelijke rechtsbescherming te bieden. Nieuwe Europeesrechtelijke
rechtsvragen liggen als eerste op het bord van de nationale rechter. Dit is een
natuurlijk gevolg van de directe werking van het Europees recht, het
Europeesrechtelijke beginsel van effectieve rechtsbescherming en het stelsel van
Europese rechtspleging. Is een oplossing van het geschil te vinden aan de hand
van de bestaande Europeesrechtelijke rechtspraak, dan dient de nationale rechter
die te vertalen naar het nieuwe geschil. De rechter dient een selectie van
relevante jurisprudentie te maken. Bestaat er geen of onvoldoende duidelijkheid,
dan is het aan de rechter om zelf uitleg aan het recht te geven. De aard van de
procedure voor de nationale rechter is van invloed op Europeesrechtelijke taak
van de rechter: aan een kort geding kunnen minder eisen worden gesteld dan aan
een bodemprocedure. Te denken valt aan elementen als de feitenvaststelling, de
omvang van het bewijs en de beoordeling ervan en de ruimte die aan partijen
wordt geboden om hun stellingen in rechte te onderbouwen. Beslissen heeft in
een kort geding prioriteit boven de omvang van het geding. Procesautonomie en
nationaal procesrecht werkt hier duidelijk door in de autonomie van de nationale
rechter in het Europees recht. In het algemeen zal in de eerstelijnsuitspraken de
nationale rechter zelfstandig de beslissing moeten nemen. Een prejudiciële
verwijzing zal uitzonderlijk zijn. Hier opereert de nationale rechter feitelijk
autonoom, tegen de achtergrond van de bestaande bagage van
Europeesrechtelijke rechtspraak. Op deze manier ligt de primaire
Europeesrechtelijke rechtsontwikkeling in handen van de eerstelijnsrechter. Zijn
uitspraken zullen echter vooral effect en gezag voor partijen hebben.
De geschilbeslechter
De rechter heeft een duidelijke beginselopdracht: rechtspreken. Hij wordt
ingeroepen om te oordelen over een geschil onder bepaalde aangevoerde feiten
en omstandigheden. Het feit dat de rechter moet worden ingeroepen, relativeert
zijn taak. Pas als partijen het laten aankomen op een rechterlijk oordeel, beslist
de rechter. Of de vordering nu op nationale dan wel Europeesrechtelijke leest
geschoeid is, maakt dat niet wezenlijk anders. Europees recht is hier niet anders
dan nationaal recht. Ook het Hof van Justitie spreekt in het arrest Simmenthal uit
met betrekking tot de Europeesrechtelijke opdracht van de nationale rechter: ‘in
het kader van zijn bevoegdheden’. De rechter is primair geschilbeslechter. Dit
werkt door in de autonomie van de nationale rechter in het Europees recht. Zijn
Europeesrechtelijke taak gaat in de praktijk niet boven de beslechting van het
geschil en heeft er als zodanig geen voorrang op. Wel dient de rechter in zijn
beslechting van het geschil te opereren binnen de gegeven kaders van zijn
autonomie, maar daarbinnen bezit de nationale rechter een betrekkelijk grote
manoeuvreerruimte. Daaronder valt eveneens de beslissing over de
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noodzakelijkheid van het Europeesrechtelijke element voor de beslechting van
het geding. Deze autonomie is in de praktijk vooral een tot de rechter zelf
gerichte autonomie: soms zal een Europeesrechtelijk element niet het kernpunt
van de beslissing vormen, die beoordeling moet gelegen zijn in de
onafhankelijkheid van de nationale rechter.
De baas van het proces
In het verlengde van het karakter van de rechter als geschilbeslechter ligt het
gegeven dat de rechter de baas van het proces is. Zodra partijen het geschil aan
de rechter voorleggen, wordt de rechter belast met het proces. De rechter draagt
verantwoordelijkheid voor de beoordeling van het geding. Dit komt bijvoorbeeld
naar voren in de selectie van relevante feiten en rechtsbronnen. De rechter is
baas van het proces zolang partijen niet schikken of zolang de zaak niet door een
beroepsrechter is overgenomen (via de eventuele devolutieve werking van een
appel). Dit is een kenmerk van autonomie van de nationale rechter, dat door het
hele boek terugkomt. Te wijzen valt op de procesmatige vrijheid die de
Nederlandse rechter neemt in de beoordeling van het vrijverkeerrecht in de
praktijk. Typerend is dat de Nederlandse rechter over het algemeen de vrijheid
neemt in de aanpak ten aanzien van de ‘logische’ toetsingsystematiek van het
vrijverkeerrecht. Soms lijken kennelijke proceseconomische overwegingen
daaraan bij te dragen. In de Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak wordt
in de uitspraak veelal alleen het zwaartepunt gelegd bij het element van het
vrijverkeerrecht dat doorslaggevend voor de beoordeling is. Daarnaast valt te
denken aan de taakverdeling tussen het Hof van Justitie en de nationale rechter
in het prejudicieel verwijzingsrecht. Hoewel een arrest of beschikking van het
Hof van Justitie bindend van karakter is, blijft de autonome
verantwoordelijkheid voor de beoordeling van het geschil bij de nationale
rechter. De rechter bezit hier een vrijheid, maar komt ook een
verantwoordelijkheid toe. De consequentie daarvan is dat de nationale rechter
als baas van het proces gezagvolle uitspraken over Europeesrechtelijke normen
doet.
De feitenrechter
In Europeesrechtelijke gedingen is de nationale rechter de feitenrechter, of de
prejudiciële verwijzing nu wel of niet onderdeel uitmaakt van de procesgang.
Dit is een belangrijk kenmerk van de nationale rechterlijke autonomie in het
Europees recht. Bij de materieelrechtelijke beoordeling van een beroep op de
vrijheden speelt de feitelijkheid van dit recht, zoals bleek in hoofdstuk 3, bij
vrijwel alle elementen van het vrijverkeerrecht een doorslaggevende rol.
Feitenvaststelling blijkt van cruciaal belang voor de inroeping van het
vrijverkeerrecht en daarmee het nationaalprocesrechtelijke kader. De toepassing

221

SLOTBESCHOUWING

en uitleg van het vrijverkeerrecht in een concreet geval vraagt in veel gevallen
om maatwerk, toegesneden op de feiten en omstandigheden en het aangedragen
bewijs door partijen. Aan de hand van de feiten wordt besloten welke vrijheid
toepasselijk is, of er sprake is van een interstatelijke dimensie en bijvoorbeeld
wat voor belemmering aanwezig is. De nationale rechter is ‘eigenaar’ van de
feitenvaststelling. De rechter beslist over de relevantie van de feiten. Dit is van
fundamenteel belang voor de toepassing van de Europeesrechtelijke norm op de
feiten. Het recht ligt hier in het rechterlijk oordeel, dat gedragen wordt door de
selectie van de rechtens relevante feiten. 2 Wanneer we nu constateren dat de
feiten tot de autonomie van de nationale rechter in de praktijk behoren, heeft
deze conclusie een belangrijke externe werking, ook voor de prejudiciële
procespraktijk. Het duwt ons naar de vraag van het gezag van de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak. Het heeft bijvoorbeeld als consequentie dat het
Hof van Justitie zich in de prejudiciële procespraktijk zeer terughoudend dient
op te stellen ten aanzien van een verandering of nadere aanpassing van het
feitelijke kader, buiten de nationale rechter om.
De bewijsbeoordelaar
Aanpalend bij het functioneren als feitenrechter, is een kenmerk van de
autonomie van de nationale rechter het gegeven dat hij, voor zover op dit terrein
geen Europese harmonisatie bestaat, in de praktijk oordeelt over kwesties van
bewijs. Hier laat het Hof van Justitie het in de regel aan de nationaalrechtelijke
context over, met aan de ene kant de nationale procesautonomie en aan de
andere kant de noodzaak van een effectieve rechtsbescherming op nationaal
niveau. Gegeven de gedachte dat het primaire vrijverkeerrecht vooral en in de
eerste plaats materieel doorwerkt, blijkt in de rechtspraak van het Hof van
Justitie een terughoudendheid te bestaan ten aanzien van de procedurele
doorwerking van het Europees recht. Dat wordt overgelaten aan het nationale
niveau en dus de nationale rechter. In hoofdstuk 3 werd duidelijk dat deze
scheiding tussen materiële doorwerking en procesautonomie, bekeken vanuit de
Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak over de vestigingsvrijheid en/of
het vrijedienstenverkeer, in de praktijk veel minder gemakkelijk te maken is.
Materiële normen worden bij de nationale rechter welhaast vanzelf een
processuele vraag. Dit heeft consequenties voor de manier waarop het Europees
recht feitelijk doorwerkt. Nationale procesautonomie werkt door in de materiële
rechtsbescherming van het vrijverkeerrecht en werkt in op het karakter van de
nationale rechterlijke autonomie. Een illustratie biedt het concept van indirecte
discriminatie op grond van nationaliteit. Dit is bij uitstek een terrein waarop de
nationale rechter zich pas zal uitspreken wanneer er evident bewijs is dat van
indirecte discriminatie sprake is. De Nederlandse rechter waagt zich er in de
2

Vgl. hoofdstuk 1, p. 17.
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onderzochte gevallen van deze studie dan ook nauwelijks of niet aan. Het Hof
van Justitie, als rechtsuitlegger in prejudiciële zaken, lijkt in dit verband
‘gemakkelijker’ geneigd te zijn om van het bestaan van indirecte discriminatie
uit te gaan.
De selecteur
Europees recht wordt voor een belangrijk deel in de jurisprudentie ontwikkeld.
Een kenmerk van rechtersrecht is dat er een selectie uit die beschikbare
jurisprudentie dient te worden gemaakt. Uitgangspunt is het volgen van de lijnen
uit Europeesrechtelijke rechtspraak (en voor zover relevant de bestaande
Europese maatregelen ter zake). Als de jurisprudentie geen eenduidig beeld
geeft, kan de selectie van jurisprudentie van invloed zijn op de materiële
uitkomst van een geschil. Die selectie van rechtspraak is in handen van de
nationale rechter. Daarom is selecteur van rechtspraak eveneens een kenmerk
van feitelijke autonomie van de nationale rechter in het Europees recht. Dit
kwam in verschillende hoofdstukken naar voren. Of het nu gaat om de
afbakening tussen de vestigingsvrijheid en het vrije kapitaalverkeer, om de
intensiteit van toetsing aan het evenredigheidsbeginsel of de acceptatie van
overgangsmaatregelen voor ondernemende rechtssubjecten uit de nieuwe
lidstaten, dan wel de lezing van het Cilfit-arrest: de selectie van de jurisprudentie
is van belang voor het oordeel. De rechter werkt hier als selecteur. Soms kan die
selectie de nuance in de rechtspraak te kort doen. Soms is het heel begrijpelijk
dat alleen naar de ‘standaardarresten’ wordt verwezen. Bepaalde uitspraken
hebben nu eenmaal een zekere didactische schoonheid met als gevolg dat ze
vaker terug te zien zijn in de nationale Europeesrechtelijke rechtspraak. In dit
verband zij opgemerkt dat niet alleen Europeesrechtelijke rechtspraak van het
Hof van Justitie als bron wordt gehanteerd, ook nationale Europeesrechtelijke
rechtspraak vormt in betrekkelijk veel gevallen een bron van gezagvolle uitleg
van Europees recht. Selectie van relevante jurisprudentie brengt ons dus ook
terecht bij de vraag naar het gezag van rechtspraak. De vraag naar gezag is niet
alleen verbonden met nationale Europeesrechtelijke rechtspraak, maar ook met
de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Wanneer zich daarin meerdere lijnen
voordoen, is een arrest van de ene lijn (waarin bijvoorbeeld bij de afbakening
van de vrijheden het vrije dienstenverkeer als restvrijheid wordt beschouwd) nu
minder gezaghebbend dan een arrest van de andere lijn (waarin een afbakening
tussen het vrije dienstenverkeer en een andere vrijheid via een
zwaartepuntbenadering wordt opgelost)? Bezit een beschikking ex artikel 104(3)
Procesreglement altijd minder gezag dan een arrest? Bezit een Kamer-uitspraak
in de regel minder gezag dan een Grotekamer-uitspraak? Dat zijn problemen van
selectie waarmee de nationale rechter in zijn autonomie geconfronteerd wordt en
waarover hij autonoom besluit. Ongetwijfeld zullen procespartijen in

223

SLOTBESCHOUWING

voorkomend geval relevante arresten aandragen, maar tegelijkertijd vergt de
Europeesrechtelijke opdracht van de nationale rechter dat hij in staat is om
zelfstandig te grasduinen in de bestaande Europeesrechtelijke jurisprudentie.
De acceptant en de afwijzer
Een volgend kenmerk ligt in het verlengde van de nationale rechter als selecteur.
De nationale rechter is als zodanig de acceptant of de afwijzer. In het geval van
acceptatie volgt de nationale rechter naadloos het Hof van Justitie. In het geval
van afwijzing opereert de nationale rechter vooral impliciet, door bepaalde
elementen uit de Europeesrechtelijke rechtspraak niet mee te nemen. Als
voorbeeld kan gedacht worden aan de doorwerking van het Cilfit-arrest. In de
onderzochte Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak worden de
uitzonderingen op de prejudiciële verwijzingsplicht als zodanig gevolgd en
gehanteerd (het ‘redelijkerwijze niet voor twijfel vatbaar’), maar komt een
vergelijking tussen taalversies en contextualisering van een Europeesrechtelijk
begrip niet of nauwelijks voor. Waarom rechters dit niet doen, blijkt niet uit hun
uitspraken. In de tweede plaats kan gedacht worden aan de toetsing van het
karakter van een belemmering. Soms blijft een toets naar het eventuele indirect
discriminerende karakter van een belemmering subtiel achterwege. Een
voorbeeld biedt de Schindler-uitspraak van de Afdeling. 3 Daarin
operationaliseert de Afdeling rechtsoverweging 65 van het Gambelli-arrest,
waarin het Hof van Justitie in lijn met het arrest Gebhard overweegt dat
beperkingen ‘in elk geval zonder discriminatie dienen te worden toegepast.’ De
Afdeling vertaalt dit criterium naar een toets ‘of sprake is van een maatregel die
geen onderscheid maakt naar nationaliteit’. Een subtiel verschil is hier
waarneembaar: terwijl het Hof van Justitie suggereert om ook naar de
toepassingspraktijk van de maatregel te kijken, beperkt de Afdeling haar
onderzoek tot een formelere toets of de maatregel als zodanig onderscheid
maakt naar nationaliteit met als gevolg dat de toepassingspraktijk daarbij buiten
zicht blijft.
De toepasser
De nationale rechter is, strikt formeel-juridisch benaderd, volgens de
jurisprudentie van het Hof van Justitie een toepasser van de Europeesrechtelijke
uitleg. Ook dat is een kenmerk van autonomie van de nationale rechter in de
praktijk. Hier bestaat een duidelijke bevoegdheid van de nationale rechter uit
hoofde van het Europees recht die door het Hof van Justitie in zijn rechtspraak
decennialang is benadrukt. De rechter kan terugvallen op de Europeesrechtelijke
jurisprudentie en bij twijfel over de toepassing prejudicieel verwijzen. De
autonomie werkt hier zowel intern door als rechterlijke bevoegdheid geschapen
3

ABRvS, 18 juli 2007, LJN: BAQ9831.
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uit hoofde van het Europees recht, als extern richting partijen en afgeleid
richting het nationale bestuur en nationale wetgever: wat de nationale rechter
doet, is simpel het toepassen van Europees recht in concreto. In hoofdstuk 2
verdedig ik dat de nationale rechter ook een rol toekomt wat de uitlegging van
Europees recht betreft. Desondanks blijft overeind staan dat op sommige
momenten de werkzaamheid van de nationale rechter het beste kan worden
begrepen als toepasser van recht. Bepaalde normen van het vrijverkeerrecht zijn
zo duidelijk uitgelegd in eerdere rechtspraak dat de acte éclairé trekken krijgt
van de situatie waarin de toepassing een acte clair betreft. Te denken valt
bijvoorbeeld aan het gegeven dat de Verdragsbepalingen waarin de
verbodsnormen met betrekking tot de vestigingsvrijheid en het vrije
dienstenverkeer zijn neergelegd, directe werking bezitten. Voorts kan worden
gewezen op het bestempelen van een bepaalde activiteit, zoals medische
verrichtingen of het aanbieden van kansspelen, als dienst in de zin van het
vrijedienstenverkeer. Of het zodanig hanteren van de brede uitleg van de
verbodsnorm dat ook niet-discriminerende belemmeringen in beginsel verboden
zijn. De toepassing van de bestaande uitlegging op de feiten en omstandigheden
komt in een dergelijk geval neer op toepassing van uitgekristallisseerd recht.
Maar recht blijft, ook op dit punt, dynamisch. In hoofdstuk 3 werd duidelijk dat
in relatie tot de afbakening tussen bijvoorbeeld de vestigingsvrijheid en het
vrijekapitaalverkeer en de afbakening tussen het vrijedienstenverkeer, het
vrijewerknemersverkeer en de vestigingsvrijheid in nieuwe gevallen tot nieuwe
rechtsvragen aanleiding kunnen geven, zodat de toepassing (opnieuw) in de
richting van uitlegging uitgaat.
De uitlegger
De praktijk van de Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak in dit
onderzoek laat zien dat de nationale rechter ook als uitlegger van Europese
normen optreedt. Formeel-juridisch lijkt dat strikt genomen niet tot de taak van
de nationale rechter te behoren, maar zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, zijn er ten
minste officieus wel redenen om aan te nemen dat de nationale rechter feitelijk
een taak en rol in dit verband toekomt, iets dat overigens in de Informatienota
voor het indienen van prejudiciële verzoeken van het Hof van Justitie wordt
bevestigd. Bovendien schudden de feiten uit de Nederlandse Europeesrechtelijke
rechtspraak ons hier wakker. In hoofdstuk 3 blijkt dat de beoordeling van het
vrijverkeerrecht veelal neerkomt op rechterlijk maatwerk met een uitleg voor het
concrete geval. Uit hoofdstuk 4 komt naar voren dat ook in gevallen waarin het
Hof van Justitie prejudiciële voorlichting heeft gegeven, de nationale rechter
nog een einduitleg aan de uitleg van het Hof van Justitie geeft. Uit hoofdstuk 5
blijkt de ontwikkeling van nationale Europeesrechtelijke precedenten, waarin de
Europeesrechtelijke uitleg van de nationale rechter feitelijk als rechtsbron wordt
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gehanteerd. De nationale rechter is gewoonweg in veel gevallen een uitlegger
van Europeesrechtelijke normen. Ook dit is een kenmerk van nationale
rechterlijke autonomie in de praktijk. Duidelijk wordt uit de onderzochte
Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak dat het Hof van Justitie feitelijk
geen monopolie bezit met betrekking tot de uitleg van het Europees recht.
Misschien heeft het Hof nog steeds wel een machtspositie, maar het heeft geen
monopoliepositie. Ook hier raken we aan de kernvraag naar rechterlijk gezag.
Het onderzoek rechtvaardigt de gedachte dat de Europeesrechtelijke uitleg van
de Nederlandse rechter in elk geval van feitelijke betekenis is voor de gedeelde
rechtsorde en gezag krijgt toegedicht in de Nederlandse context. In hoeverre en
op wat voor manier er ook een juridisch gezag van zijn uitleg uitgaat richting
andere lidstaten, het Hof van Justitie blijft in dit verband een onderwerp voor
verdere gedachtevorming en ontwikkeling.
De vraagsteller
In zijn prejudiciële bevoegdheid is de nationale rechter autonoom. Ook dat is
een wezenlijk feitelijk kenmerk van de autonomie van de nationale rechter. Deze
autonomie is door het Hof van Justitie voor het eerst expliciet aangenomen in
het arrest Cartesio, weliswaar als afgeleide van de autonomie van het Europees
recht op zichzelf als autonomie ten opzichte van het nationale recht. Hoofdstuk
4 maakt duidelijk dat de feitelijke autonomie van de nationale rechter op dit punt
breder beschreven kan worden. Bij de nationale rechter berust in de praktijk de
autonomie van de vraag en, als baas van het proces, de beoordeling van
noodzaak en de keuze van de onderwerpen, relevant voor het geschil. Dit
kenmerk vraagt ook om acceptatie en respect van het Hof van Justitie voor de
nationale rechter (te denken valt aan soort van regel van gemotiveerd uitleggen
waarom bepaalde vraag niet relevant is, voorafgaand aan niet beantwoording
ervan door het Hof van Justitie). Het succes van de prejudiciële samenwerking
tussen nationale rechter en het Hof van Justitie in de afgelopen decennia
confronteert ons met een paradox: zonder vragen van de nationale rechter heeft
het het Hof van Justitie geen mogelijkheid om het recht te verduidelijken en
principeuitspraken over de reikwijdte van het recht te doen. Tegelijkertijd dient
de nationale rechter de verantwoordelijkheid te nemen niet het Hof van Justitie
te belasten met vragen die hij in wezen zelf kan afdoen. Ook deze feitelijke
verantwoordelijkheid behoort bij de vraagsteller als kenmerk van autonomie van
de nationale rechter. Prejudicieel vragen staat vrij, maar voor bepaalde
elementen
van
het
vrijverkeerrecht,
zoals
bijvoorbeeld
de
evenredigheidstoetsing in het concrete geval, is de nationale rechter principieel
beter geoutilleerd.
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De eindbeslisser
In Europeesrechtelijke zaken in de EU is het eindoordeel in veel gevallen in
handen van de nationale rechter, of de prejudiciële procedure nu onderdeel van
de procesgang is geweest of niet. Bij de nationale rechter die is verzocht om
over het geschil te oordelen, berust ook de verantwoordelijkheid over die
beoordeling van het geschil. Dat is een wezenlijke werkelijkheid van de
gedeelde rechtsorde en het stelsel van Europese rechtspleging. Het is ook een
feitelijk kenmerk van de autonomie van de nationale rechter in het Europees
recht. Het karakter van dit kenmerk is nauw verbonden met de rechterlijke
verantwoordelijkheid. Wordt om een uitspraak gevraagd, dan dient de rechter
recht aan het recht te doen. Deze verantwoordelijkheid doet zich in het bijzonder
voor bij de nationale rechter in laatste aanleg. Daar speelt het verwijzingsrecht
een zwaarwegende rol. Prejudicieel verwijzen biedt gelegenheid om meer
zekerheid omtrent de Europeesrechtelijke finesses van de zaak te verkrijgen of
een principiële zaak bij het Hof van Justitie aan te brengen, maar soms leiden de
karakteristieken van het geschil ertoe dat prejudicieel verwijzen geen oplossing
biedt om het geschil tussen partijen in verantwoordelijkheid te beslechten.
Bovendien vraagt een prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie ook nog
altijd om een rechterlijke eindbeoordeling. Het gegeven dat de nationale rechter
in zijn Europese opdracht als eindbeslisser opereert, benadrukt het belang van
zijn rol van Europeesrechtelijke rechtsbeschermer in het ‘volledige stelsel van
rechtsmiddelen’ van de Europese rechtspleging. Dit is van belang voor partijen,
maar in bredere zin ook van belang voor de positie van nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak in het stelsel van Europese rechtspleging.
Daaruit vloeit een volgend kenmerk van autonomie voort.
De gezagdrager
De Europeesrechtelijke opdracht impliceert als zodanig een zeker gezag van de
nationale rechter om het Europees recht in de praktijk te effectueren, toe te
passen en uit te leggen. Zijn rechterlijk oordeel over Europeesrechtelijke normen
is een feit met juridische betekenis. Hoofdstuk 5 over nationale
Europeesrechtelijke precedenten maakt duidelijk dat nationaal rechterlijke
uitspraken over Europese rechtsnormen gezag genieten binnen de nationale
context waarbinnen ze zijn uitgesproken. Deze ontwikkeling toont de acceptatie
van het gezag van nationale Europeesrechtelijke rechtspraak. Dit is gevolg van
de nationale rechterlijke autonomie in de praktijk. De nationale rechter is
feitelijk een gezagsdrager voor de beslechting van geschillen met een
Europeesrechtelijke component. Dit gezag deelt de nationale rechter in de
praktijk met het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dat de Nederlandse
rechter gebruikt maakt van nationale Europeesrechtelijke precedenten, wijst op
een feitelijke versterking van de rol van de nationale rechter in het stelsel van
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Europese rechtspleging. Dit kenmerk heeft in de eerste plaats een werking
richting de partijen die betrokken zijn bij het geschil. Daarnaast bezit een
oordeel van de nationale rechter over Europeesrechtelijke normen in potentie
een gezag richting rechters uit dezelfde lidstaat en eventueel naar nationale
rechters in andere lidstaten, mogelijk zelfs richting het Hof van Justitie van de
Europese Unie. Omdat deze vraag naar gezag van rechtspraak in het stelsel van
Europese rechtepleging op zoveel momententen in deze duiding opkomt, sta ik
hier in de volgende paragraaf in algemenere zin bij stil.
De constitutionalist
Of de nationale rechter naar het nationale recht het etiket van constitutionele
rechter bezit of niet, door zijn Europeesrechtelijke opdracht is in wezen iedere
nationale rechter een potentieel constitutionele rechter geworden. Dit is een
consequentie van de verplichting om met het Europees recht strijdige
maatregelen buiten toepassing te laten. Dat is niets nieuws. Maar het vormt wel
een feitelijk kenmerk van de autonome rol van de nationale rechter in het
Europees recht: het Hof van Justitie verklaart niet dat een bepaalde maatregel
buiten toepassing moet worden gelaten, dat is de verantwoordelijkheid en
beslissing van de nationale rechter. De autonomie van de nationale rechter geeft
uit hoofde van het Europees recht een mogelijkheid om nationale maatregelen
buiten toepassing te verklaren wegens strijd met het Europees recht. Het
Europees recht maakt daarbij geen onderscheid tussen nationale rechters: een
rechter in eerste aanleg is hiertoe in staat, maar ook een hoogste rechtscollege.
In dit verband is in de praktijk overigens de terughoudendheid die de
Nederlandse rechter aanneemt in de toetsing van rechtvaardigingen van
belemmeringen opvallend. De Nederlandse rechter zal nooit zonder
zwaarwegende reden een nationale maatregel buiten toepassing verklaren. In de
praktijk van de onderzochte rechtspraak lijkt er feitelijk een grotere bewijslast
voor de inroeper van het vrijverkeerrecht te bestaan dan voor de verdediger van
de belemmerende maatregel. De autonomie van de nationale rechter bezit hier in
potentie een externe werking richting het bestuur en de wetgever(s).
De signalist
Op verschillende sectorale rechtsgebieden zijn in de Nederlandse
Europeesrechtelijke rechtspraak ‘golven’ aan uitspraken ontstaan. Eind jaren
tachtig, begin jaren negentig van de vorige eeuw waren dit vele mediauitspraken. Eind jaren negentig en in de beginjaren van deze eeuw deed zich een
vloed van zaken over grensoverschrijdende medische diensten voor. Tijdens de
tweede helft van het eerste decennium van de 21ste eeuw waren het boetes
opgelegd in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen die de Nederlandse
rechter duchtig bezig hielden. Ook valt te denken aan de rechtspraak waarin het

228

AUTONOMIE VAN DE NATIONALE RECHTER IN HET EUROPEES RECHT

Nederlandse kansspelbeleid werd aangevochten met een beroep op het
vrijedienstenverkeer, dan wel de vestigingsvrijheid. Deze golven ontstaan als
eerste in de nationale context. Soms valt deze ontwikkeling te verklaren door
richtinggevende arresten van het Hof van Justitie, som kan een reguleringskader
van een lidstaat hieraan bijdragen. Deze nationale Europeesrechtelijke
rechtspraak levert ook een kenmerk van de autonomie van de nationale rechter
dat bestaat uit een signaal, een sein. Hier zendt de nationale Europeesrechtelijke
rechtspraak een signaal uit richting andere actoren in het constitutionele
universum. De nationale rechter is hier een vuurtoren, fel verlicht door
processuele hitte, het baken en het begin van het terrein waar het recht
verduidelijkt dient te worden. Van het bestaan van een grote hoeveelheid
nationale Europeesrechtelijke rechtspraak gaat een signaal uit naar het Hof van
Justitie. Maar het signaal heeft ook een werking ten opzichte van de nationale
wetgever en bestuur en de Europese wetgever om tot nadere maatregelen op een
bepaald terrein te komen. In het geval van ‘zakengolven’ in de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak blijft het signaal in de concrete uitspraken
veelal impliciet, de procesdruk maakt dat de rechter over het geschil moet
oordelen als partijen dat wensen, maar toch mag de rechter een dergelijk signaal
duidelijk afgeven.
6.4 Over rechterlijk gezag in het stelsel van Europese rechtspleging
Gezag van rechtspraak: dit fundamentele onderwerp dringt op verschillende
momenten naar de voorgrond bij de bevindingen uit de hoofdstukken van dit
boek. Specifieker gaat het dan om het rechterlijk gezag in het stelsel van
Europese rechtspleging, het rechterlijk gezag in een gedeelde Europese
rechtsorde en het gezag van nationale Europeesrechtelijke rechtspraak
daarbinnen. Bij de duiding en bespreking van de verschillende kenmerken van
nationale rechterlijke autonomie hierboven kwam deze kernvraag ook
nadrukkelijk naar de oppervlakte. Wanneer we willen ingaan op de betekenis
van de kenmerken van nationale rechterlijke autonomie tegen de achtergrond
van het stelsel van Europese rechtspleging, dan valt niet te ontkomen aan de
notie van gezag van rechtspraak. Maar wat is gezag van rechtspraak eigenlijk?
Gezag is als zodanig een diffuus begrip. Het gaat om een bevoegdheid en macht
om beslissingen te nemen, maar een synoniem van gezag is ook autoriteit: macht
op grond van een geestelijk overwicht, gewichtige oordelen. Het gezag van
rechtspraak is een juridische vraag van alle tijden. In dit verband kan
bijvoorbeeld worden verwezen naar het Algemeen Deel van Scholten. 4 Daarin
4

P. Scholten, Mr. C. Asser’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands
burgerlijk recht. Algemeen Deel, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1974, p. 85-93. Zie ook de
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passeert eveneens het onderwerp gezag van rechtspraak, het biedt nog steeds een
treffende introductie op dit thema:
‘Het is nog niet zo heel lang geleden, dat algemeen werd aangenomen, dat aan het
oordeel van de rechter buiten de verhouding aan zijn beslissing onderworpen geen
gezag toekwam. Nog zijn velen van die mening. De rechter past het recht toe, vindt
het recht in concreto, zijn taak is niet regels op te stellen van algemene strekking.
De gehele opzet van onze staatsinrichting, de scheiding van de wetgevende en
rechtsprekende macht, het cassatie-systeem, alles sluit uit, dat aan de jurisprudentie
als zodanig gezag toekomt. […] Als zo de opzet was – hoe anders is dan de praktijk
geworden. Wie een pleidooi in burgerlijke zaken bijwoont, zal bespeuren, dat een
advocaat zich nooit sterker gevoelt dan wanneer hij zich op een arrest van de Hoge
Raad kan beroepen, dat ontleding en vergelijking van rechterlijke interpretatie
schering en inslag is aan de balie. Het is het lijstje van jurisprudentie, dat de rechter
van dat pleidooi als het voornaamste voor zijn vonnis mee naar huis neemt. Het is
de rechtspraak-publicatie, die iedere jurist als het meest noodzakelijke bijhoudt, hoe
weinig tijd het dagelijks werk hem overigens voor studie mag laten. Bestudering
van de ontwikkelingsgang der rechtspraak, systematisering van haar resultaten,
beschouwt de wetenschap al mede als haar voornaamste taak. In navolging van
Frankrijk wordt het eerste nagestreefd in aantekeningen onder de arresten, zowel in
de Ned. Jurisprudentie als in het Weekblad van het Recht. En wat dat laatste betreft:
men vergelijke eens de plaats, die de rechtspraak inneemt in een tegenwoordig
leerboek met die, welke zij had in een van vijftig jaar geleden; men zal zich bewust
5
worden, hoe zeer zij aan gezag heeft gewonnen.’

Toegespitst op het gezag van Europeesrechtelijke rechtspraak: wanneer een
rechter rechtspreekt over een Europeesrechtelijke norm, vormt dit in de eerste
plaats een beoordeling en beslissing voor partijen. Dit is de ‘usual disclaimer’
bij iedere rechterlijke uitspraak. In de vaker geciteerde woorden van Lauwaars
en Timmermans: ‘Het Hof schrijft met zijn uitspraken geen leerboek, doch het
beslist allereerst een rechtsgeding.’ 6 Inderdaad is het meest primaire gezag van
de rechter de beslechting van de rechtsstrijd tussen partijen. Toch komt aan het
oordeel van de rechter een breder gezag toe. De kern van het oordeel bezit een
gezagscomponent met betrekking tot de uitleg van het recht. Zo zijn in de
jurisprudentie bij nadere beschouwing lijnen te ontwaren. 7 Deze lijnen zijn van
betekenis buiten het concrete rechtsgeding.
Hoe zit het met de verdeling van het gezag van rechtspraak in de Europese
Unie? Het is evident dat het Hof van Justitie van de Europese Unie gezag van
heruitgave van een selectie van zijn werk in T. Slootweg (red.), Paul Scholten. Dorsten naar
gerechtigheid, Deventer: Kluwer 2010, p. 85-93.
5
Scholten 1974, p. 85-86.
6
R.H. Lauwaars, C.W.A. Timmermans, Europees Gemeenschapsrecht in kort bestek,
Deventer: Kluwer 2003, p. 198. Overigens is het de vraag of het Hof van Justitie in de
prejudiciële procespraktijk wel degene is die beslist over het rechtsgeding: de eindbeoordeling
en beslissing komt immers altijd nog voor de verantwoordelijkheid van de nationale rechter.
7
Vgl. bijvoorbeeld K.J.M. Mortelmans in Kapteyn e.a. 2008, p. 577.
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rechtspraak in het stelsel van Europese rechtspleging geniet. De instelling heeft
immers op grond van artikel 19 EU tot taak ‘de eerbiediging van het recht bij de
uitlegging en toepassing van de Verdragen [te] verzekeren’. Via de directe
beroepen als via de prejudiciële procedure geeft het Hof van Justitie in concrete
gevallen gezagvolle uitspraken om de eerbiediging van het Europees recht te
verzekeren. Deze uitspraken kunnen, zoals gezegd, ook van bredere betekenis
zijn dan alleen voor het concrete geval. De Verdragsrechtelijke taak betekent
overigens niet dat alle vragen ten aanzien van gezag van de rechtspraak van het
Hof zijn beantwoord. In hoofdstuk 3 kwam naar voren dat de nationale rechter
vaak een selectie dient te maken uit de relevante rechtspraak. Het is bijvoorbeeld
de vraag hoe de nationale rechter moet omgaan met de situatie dat zich op
punten van het vrijverkeerrecht verschillende lijnen in de rechtspraak van het
Hof van Justitie voordoen. Bovendien kan worden gewezen op de hierboven
opgeworpen vragen in de toelichting op de nationale rechter als selecteur met
betrekking tot de rechtspraak van het Hof van Justitie.
Aanvaarden we de Europese rechtsorde als een gedeelde rechtsorde met een
gedeeld gezag, dan impliceert dit dat het gezag niet exclusief toekomt aan de
Europese instellingen, maar dat er ook een gezag bestaat voor de organen van de
lidstaten met een Europeesrechtelijke taak. Dat veronderstelt een zeker gezag
voor de nationale rechter bij de uitlegging en toepassing van Europeesrechtelijke
normen. Maar hoe zit het met het gezag van nationale Europeesrechtelijke
rechtspraak? Daar is, naar mijn weten, opmerkelijk weinig tastbaars over
bekend.
Bezien we het gezag van nationale Europeesrechtelijke rechtspraak tegen de
achtergrond van het formeel-juridische stelsel van Europese rechtspleging en het
Verdragsrechtelijke kader, dan wordt duidelijk dat de officiële status van dit
gezag nog steeds mistig is, al bevestigt artikel 19, eerste lid, tweede alinea EU
de verzekering van de daadwerkelijke rechtsbescherming van het Europees
recht, waarbij de lidstaten in de nodige rechtsmiddelen moeten voorzien, en
plaatst het Hof van Justitie de rechtsbescherming van de nationale rechter in het
stelsel ‘volledige stelsel van rechtsmiddelen en procedures.’
Donner schrijft in 1972 ‘de nationale rechter [is], ook voor wat de toepassing
van het gemeenschapsrecht betreft, niet aan het gezag van de
gemeenschapsrechter onderworpen, maar staat naast hem.’ 8 Daarmee
impliceert hij gezag voor de nationale rechter bij de toepassing van het Europees
recht. Eerder kende bijvoorbeeld Samkalden in zijn annotatie bij het arrest Van
Gend & Loos al een zeker gezag toe aan de nationale Europeesrechtelijke
8

Zie het openingscitaat van hoofdstuk 2, cursivering HVH.
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rechtspraak. 9 In hoofdstuk 2 werd echter duidelijk dat verschillende andere
auteurs bij de taakverdeling tussen Hof van Justitie en nationale rechter de
zeggenschap en daarmee het gezag over het Europees recht, vermoedelijk in
abstracto althans, reserveren voor het Hof van Justitie. 10 Deze laatste auteurs
lijken daarmee te willen impliceren dat nationale Europeesrechtelijke
rechtspraak als zodanig niet als rechtsbron moet worden erkend. Ook het Hof
van Justitie zelf draagt hieraan bij omdat zij in prejudiciële procedures het
onderscheid tussen uitlegging en toepassing strikt formeel nog steeds hanteert.
Dit onderzoek maakt in hoofdstuk 5 duidelijk dat die positie naar aanleiding van
de onderzochte praktijk voor nuancering in aanmerking komt. In de Nederlandse
Europeesrechtelijke rechtspraak krijgt nationale rechterlijke uitleg van
Europeesrechtelijke normen op verschillende manieren gezag toegedicht. De
rechtspraak van de nationale rechter bezit in de praktijk het karakter van een
rechtsbron voor de beslechting van nieuwe geschillen: een bron van gezagvolle
uitleg van Europeesrechtelijke normen. Daarnaast maken verschillende van de
hierboven geschetste kenmerken van autonomie van de nationale rechter
duidelijk, dat in veel gevallen de feitelijke positie van de nationale rechter als
bijvoorbeeld eerstelijnsrechter, feitenvaststeller, bewijsbeoordelaar en
eindbeslisser rechterlijk gezag doet ontstaan.
Ieder rechterlijk oordeel in de Europese Unie over Europees recht bezit in
potentie gezag. De uitspraak van de rechter over een Europeesrechtelijke norm
is een rechtsfeit dat betekenis vindt in de context van het recht. Dit gegeven
hoeft wat mij betreft niet te worden gevangen in termen van constitutioneel
pluralisme; eerder ben ik geneigd deze dynamiek te willen beschrijven als een
vorm van rechterlijk pluralisme. Een uitspraak van het Hof van Justitie van de
Europese Unie is van betekenis voor de hele Europese Unie. Een uitspraak van
een nationale rechter over het Europees recht is primair van betekenis voor de
lidstatelijke context waarbinnen de oordelende rechter opereert. Als vuistregel
geldt, meen ik, dat in beginsel nationale Europeesrechtelijke rechtspraak van
hogere rechters meer gezag geniet dan de rechtspraak van een lagere rechter,
zoals normaal gesproken gebruikelijk is in een West-Europees rechtssysteem,
maar dat dit geen onwrikbaar uitgangspunt is: een verkorte afdoening van de
Hoge Raad van een cassatieberoep via artikel 81 RO bezit zeker niet
automatisch eenzelfde zeggingskracht als een uitvoerig gemotiveerd arrest van
een Gerechtshof en in sommige gevallen kunnen uitspraken uit eerste aanleg
juist ook gezagvol zijn.

9

Zie het openingscitaat van hoofdstuk 1.
Zie hoofdstuk 2, p. 34, 40-42, daar noem ik onder andere Barents, Prechal en
Timmermans als exponenten voor deze visie.
10
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Daarnaast bezit een nationale Europeesrechtelijke uitspraak potentieel, wat
betreft de gezagscomponent met betrekking tot de uitleg van het Europees recht,
ook een breder bereik, met een mogelijke materiële werking richting andere
lidstaten. Dit laatste is overigens geen noodzakelijkheid voor de acceptatie van
het Europeesrechtelijke gezag van een nationale Europeesrechtelijke uitspraak,
maar biedt wel een mogelijkheid tot ontwikkeling van het recht. Begrijpelijk is
dat een Nederlandse Europeesrechtelijke uitspraak misschien minder snel
getransplanteerd kan worden naar een andere lidstaat van de Europese Unie dan
een uitspraak van het Hof van Justitie. Maar ditzelfde kan overigens gelden voor
een prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie, die te zeer is toegesneden op
de specifieke situatie van het geval en het nationaalrechtelijke kader waarin de
uitleg moet worden geëffectueerd.
In de theorievorming over het Europees recht speelt de eenheid van recht een
belangrijke rol. Het Europees recht is als zodanig ondeelbaar in karakter, zodat
rechtsgevolgen niet zouden horen te verschillen door het enkele feit dat het in
een bepaalde lidstaat wordt toegepast en uitgelegd. 11 Tegelijkertijd is er ruimte
voor divergentie en differentiatie. Die gedachte verdient acceptatie, ‘omdat de
noodzakelijke samenhang van het communautaire rechtssysteem juist alleen
gerealiseerd kan worden door verschillen te accepteren en zo nodig te
overbruggen’. 12 Juist is in het Verdrag van Lissabon de juridische
verscheidenheid van de Europese Unie vastgelegd in het kader van de
ontwikkeling van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, met een respect
voor de verschillende rechtsstelsels en rechtstradities van de lidstaten. De
stelling dat de eenheid en het oordeel over differentiatie in het Europees recht
alleen door het Hof van Justitie van de Europese Unie kan worden bewaard
heeft in dat licht utopische trekken. Het is, na de bevindingen van deze studie,
mijns inziens een illusie om te veronderstellen dat de zeggenschap, de
verantwoordelijkheid en het gezag voor de rechtseenheid van het Europees recht
uitsluitend een zaak is van het Hof van Justitie; een dergelijke positie doet
onrecht aan de veelvormigheid en complexiteit van het bestaan van het Europees
recht. Dat die eenheid van recht in de nationale Europeesrechtelijke rechtspraak
niet altijd op eenzelfde wijze als het Hof van Justitie wordt gegarandeerd, is uit
zichzelf niet problematisch, maar wel een wezenlijke werkelijkheid van gedeeld
gezag in de gedeelde Europese rechtsorde. Daarbij hoeft een opmerkelijke
nationale Europeesrechtelijke uitspraak geen direct probleem te zijn, want waar
gehakt wordt vallen nu eenmaal spaanders. Ook hierover spreekt Donner

11

Barents 2000, p. 243.
Prechal 2006A, p. 14, zoals eerder geciteerd in de inleiding van dit boek. In
vergelijkbare zin Jans e.a. 2007, p. 370.

12
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boekdelen wanneer hij schrijft: ‘eenheid van rechtspraak blijft, zolang er een
veelheid van rechterlijke instanties is, nu eenmaal een betrekkelijke zaak.’ 13 En:
‘Eenheid van rechtstoepassing waarborgen, kan artikel 177 EEG [nu artikel 267
VWEU] dus niet (29). De openstelling van beroep op de gemeenschapsrechter tegen
uitspraken van nationale rechters, terzake van schending van het
gemeenschapsrecht, zou die eenheid wellicht verhogen, maar haar ook nog niet
verzekeren. Eenheid van rechtspraak blijft, zolang er een veelheid van rechterlijke
instanties is, nu eenmaal een betrekkelijke zaak.
(29) Degenen, die daarover klagen, mogen zich er rekenschap van geven, dat ook in
nationaal verband, de cassatie of revisie van rechterlijke uitspraken door een
hoogste gerecht, niet in staat is eenheid van rechtstoepassing te verzekeren. Men
denke slechts aan een verschijnsel als de verschillen in straftoemeting tussen
verschillende rechters. Maar er is veel meer!’ 14

Er is geen reden om dat vandaag de dag anders te zien.
In een stelsel van rechtspleging is rechtseenheid van belang, maar evenwicht
tussen de verschillende te borgen functies belangrijker. Over het algemeen
worden in de juridische doctrine drie taken van de (hoogste) rechter in een
stelsel van rechtspleging gehanteerd. Deze kunnen worden gevat in de volgende
begrippen, begrippen die weliswaar te onderscheiden zijn, maar tegelijkertijd
moeilijk van elkaar te scheiden:
-Rechtsbescherming,
-Rechtseenheid,
-Rechtsontwikkeling. 15
In de gedeelde Europese rechtsorde is er een verdeling tussen het Hof van
Justitie van de Europese Unie en de nationale rechter als Europese rechters.
Zoals hierboven aan de orde kwam, impliceert een gedeelde rechtsorde ook een
gedeeld gezag, een gedeelde verantwoordelijkheid voor het Europees recht. Hoe
kunnen de drie taken nu het beste, met respect voor een wederzijds rechterlijk
gezag, worden verdeeld over deze rechters in het licht van de hierboven
geïdentificeerde kenmerken van autonomie van de nationale rechter in het
Europees recht?
13

Hoofdstuk 2, p. 42.
Donner 1972, p. 115.
15
Vgl. bijvoorbeeld, weliswaar in belangrijke mate toegespitst op de taak en positie
van de hoogste rechterlijke colleges J.A. Jolowicz, C.H. van Rhee, Recourse against
judgments in the European Union, The Hague: Kluwer Law International 1999, W.D.H.
Asser, H.A. Groen, J.B.M. Vranken, m.m.v. I.N. Tzankova, Een nieuwe balans:
interimrapport fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag:
Boom Juridische Uitgevers 2003, p. 210-211.
14
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In de eerste plaats stel ik vast dat alle drie de functies zich zowel bij het Hof van
Justitie van de Europese Unie als bij de nationale rechters (kunnen) voordoen.
Het is meer een kwestie van accenten en zwaartepunten dan een strikte
onderscheiding en verdeling tussen beide categorieën Europese rechters.
Het bieden van rechtsbescherming in concreto hoort in dit opzicht in
overwegende mate bij de verantwoordelijkheid en het gezag van de nationale
rechter thuis en in laatste instantie bij de nationale hoogste rechters. Daarbij zal
de nationale rechter rekening moeten houden met de algemene
rechtsontwikkeling en het belang van de eenheid van het Europees recht:
wanneer de rechter zich uitspreekt over een Europeesrechtelijke norm, dan hoort
deze uitspraak Europeesrechtelijke conform te zijn. In dit verband kan ook
worden gewezen op het feit dat het beginsel van effectieve rechtsbescherming
met name is ontwikkeld tegen de achtergrond van de nationale
rechtsplegingscontext en in veel mindere mate voor de (prejudiciële)
procespraktijk van het Hof van Justitie. De verfijning van bepaalde
Europeesrechtelijke rechtspraak in de nationale rechtspleging, die in dit boek in
hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 passeerde, behoort in dit verband ook tot de
feitelijke verantwoordelijkheid en het gezag van de nationale rechter. Ook in het
geval waarin gebruik is gemaakt van een prejudiciële verwijzing, er een
prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie ligt en deze vertaald moet
worden in de eindbeslissing, vindt een nadere concretisering en uitlegging plaats
die van nature de nationale rechter toebehoort. Een gevolgtrekking van deze
twee punten is dat de nationale Europeesrechtelijke rechtspraak een originaire
functie heeft wat de Europeesrechtelijke rechtsontwikkeling betreft. Nieuwe
gevallen van vrijverkeerrecht zullen zich over het algemeen voor het eerst
voordoen bij de nationale rechter. Daaruit is af te leiden dat een deel van de
rechtsontwikkeling zich ook in nationale eerstelijns rechtspraak voordoet. Dat
door deze ontwikkeling feitelijk een vorm van nationaal Europees recht ontstaat
of een nationale Europeesrechtelijke inkleuring dan wel verfijning van het recht,
hoeft wat mij betreft niet te worden afgewezen, maar kan een bron van
ontwikkeling zijn. 16
Voor het Hof van Justitie als prejudiciële rechter lijken mij de borging van de
rechtseenheid en de rechtsontwikkeling zwaarder wegend te moeten zijn dan de
rechtsbescherming in concreto. In dit verband kan aansluiting worden gezocht
bij de doelstellingen van de prejudiciële procedure. De hoofdfunctie daarvan is
de borging van de rechtseenheid tegen de achtergrond van de verzekering dat het
16

Een andere opvatting huldigt bijvoorbeeld Prechal, zie het openingscitaat van
hoofdstuk 5.
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Europees recht volledige werking krijgt. Daarnaast ligt aan iedere prejudiciële
verwijzing één of meerdere rechtsvragen ten grondslag, zodat daarmee welhaast
per definitie door het gezag van uitlegging de wezenlijke rol van het Hof van
Justitie voor rechtsontwikkeling gegeven is. Dit wordt onderstreept in de
geschiedenis van het Europees recht in de afgelopen decennia. Feitelijk is de
rechtspraak van het Hof van Justitie fundamenteel geweest voor de ontwikkeling
van de kernleerstukken van het Europees recht (directe werking, voorrang,
procesautonomie,
grondrechtenbescherming,
conforme
interpretatie,
staatsaansprakelijkheid). Natuurlijk werkt hierin voortdurend ook de notie van
rechtsbescherming door. In de prejudiciële procespraktijk heeft het Hof van
Justitie in veel gevallen bijzonder oog gehad voor de ontwikkeling van rechten
van rechtssubjecten die aan het Europees recht kunnen worden ontleend. 17 Dat
laat onverlet dat in verdeling van de drie rechterlijke functies in het stelsel van
Europese rechtspleging het zwaartepunt, gezien de wezenlijke rol die de
nationale rechter als rechtsbeschermer bezit, het Hof van Justitie een natuurlijker
forum is voor de functie van borger van de rechtseenheid en de
rechtsontwikkeling.
In het licht van de hier geschetste taakverdeling kan het in het Verdrag van
Maastricht geïntroduceerde subsidiariteitsbeginsel een rol van betekenis spelen
en nader worden geoperationaliseerd. Het Europees recht laat de ruimte voor
actoren op het nationale niveau en dit beginsel expliciteert dat in het huidige
artikel 5, derde lid, VEU:
‘Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie op de gebieden die niet onder
haar exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de
doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op
centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de
omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen
18
worden bereikt.’

De centrale functie van het subsidiariteitsbeginsel is volgens Timmermans
bescheiden: het heeft gevolgen voor de vraag of en in welke mate een bestaande
Europeesrechtelijke bevoegdheid moet worden uitgeoefend, maar is wel vatbaar

17

Vgl. bijvoorbeeld Koopmans 1994, Eilmansberger 2004, p. 1201-1231.
Sinds het Verdrag van Lissabon hebben nationale parlementen een expliciete taak
bij de toetsing of het subsidiariteitsbeginsel wordt geëerbiedigd, want zo vervolgt de
Verdragsbepaling: ‘De instellingen van de Unie passen het subsidiariteitsbeginsel toe
overeenkomstig het protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en
evenredigheid. De nationale parlementen zien er volgens de in dat protocol vastgelegde
procedure op toe dat het subsidiariteitsbeginsel wordt geëerbiedigd.’

18
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voor rechterlijke controle. 19 Mijn gedachte is dat het subsidiariteitsbeginsel in
relatie tot de verdeling van het gezag van rechtspraak in de Europese Unie en de
functies van de rechter een leidraad kan bieden. Voor bepaalde functies (te
denken valt aan het bieden van rechtsbescherming in concreto, nadere verfijning
van het recht, evenredigheidsbeoordeling) lijkt me de nationale rechter het
geijkte niveau, voor principiële uitspraken en richtinggevende uitspraken tegen
de achtergrond van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling is het Hof van
Justitie locuta, causa finita.
Om deze verdeling van gedeeld gezag in de gedeelde rechtsorde niet alleen in
ijle theoretische abstracties te grondvesten, wil ik ten slotte nader op een en
ander ingaan aan de hand van de voor mij toch wel opzienbarende bevinding uit
hoofdstuk 3 dat de materiële doorwerking via de directe werking van het
primaire verkeerrecht in de nationale rechtsplegingscontext overvloeit in een
processuele beoordeling door de nationale rechter. Het vrijverkeerrecht is in
hoge mate stapsgewijs ontwikkeld aan de hand van concrete casus waarover
nationale rechters en het Hof van Justitie zich hebben gebogen. Na de
ontdekking van de directe werking van de vestigingsvrijheid en het
vrijedienstenverkeer midden jaren zeventig heeft de toetsingsstructuur zich in de
afgelopen decennia sterk ontwikkeld. Het recht is dusdanig geïntegreerd in de
nationaalrechtelijke context dat dit Prechal in 2000 verleidde tot de stelling dat
de directe werking als concept niet meer passend zou zijn en haar nut leek te
hebben verloren. 20 Na deze studie naar de rechterlijke aanpak van de
vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer in de Nederlandse
Europeesrechtelijke rechtspraak ben ik het met die gedachte niet eens, waarbij
zij aangetekend dat ik als de kern van het concept van directe werking, dus de
inroepbaarheid van een Europeesrechtelijke norm voor de nationale rechter,
beschouw. 21 De directe werking van Europeesrechtelijke normen doet er nog
19
Vgl. C.W.A. Timmermans, ‘Is het subsidiariteitsbeginsel vatbaar voor rechterlijke
controle?’, in: SEW 2007 p. 224-230, op p. 225 en 229.
20
S. Prechal, ‘ Does direct effect still matter?’ in: CMLR 37 2000, p. 1047-1069, op p.
1067 en 1069: ‘European Community law is integrated into the legal orders of the Member
States. It has become “law of the land” and as such it is valid. In my view, it should therefore,
in principle, be treated in the same way as provisions of national law, i.e. without raising the
question whether the Community rules at issue are directly effective or not. The process of
European integration has reached a level at which the usefulness of the concept of direct
effect must be questioned, to say the least. […]According to some, the process takes us into a
new era of legal pluralism. It also takes us beyond the traditional opposition between monism
and dualism, the latter being far removed from today’s realities. To that, I would like to add
the following: in such a context, the concept of direct effect as a separate condition for the
application of certain legal norms does not fit any more.’ Vgl. eveneens S. Prechal, ‘Direct
Effect Reconsidered, Redefined and Rejected’, in: Prinssen, Schrauwen 2002, p. 15-41.
21
Vgl. Eijsbouts e.a. 2010, p. 245: ‘Onder rechtstreekse werking verstaan wij,
kortheidshalve, het verschijnsel dat particulieren voor een nationale rechter een beroep
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wel degelijk toe. Sterker, de directe werking blijft de basis voor de
inroepbaarheid van de norm, maar biedt uit zichzelf, zoals voorbeelden in
hoofdstuk 3 laten zien, eigenlijk maar betrekkelijk weinig houvast. Een inroeper
van een Europeesrechtelijke rechtsaanspraak heeft meer nodig dan de directe
werking van de norm voor de nationale rechter, wil dit leiden tot een geslaagd
beroep op de vrijheden: gunstige feiten, goed aangevoerd bewijs, grondig
procederen. Deze conclusie heeft gevolgen voor de perceptie van het concept
van de directe werking: de (rechterlijke) verplichting die schuil gaat in sommige
definities van directe werking 22 bezit uit zichzelf weinig zeggingskracht, maar
krijgt haar inhoud in de nationale procedurele rechtsplegingscontext. In dit
verband suggereert Kapteyn terecht dat de manier waarop
‘provisions of Community law have direct effect can thus be very different,
depending on the procedural rules and the context of the substantive legal rules
involved in the concrete dispute before a national court. Consequently, the
requirements for direct effect of a particular provision will always be whether the
provision relied on is sufficiently ‘operational’ in the context of an actual dispute so
as to be applied by the court, without the court thereby exceeding the limits of its
judicial function.’ 23

Deze achtergrond en de bevindingen uit hoofdstuk 3 ondersteunen de gedachte
van Eijsbouts dat de directe werking een wezenlijke communicatieve functie
bezit. 24 Feitelijk constitueert de directe werking in de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak een ontmoetingsplaats tussen de verschillende
kunnen doen op normen van Unierecht. Inroepbaarheid is naar onze opvatting het
belangrijkste element van de directe werking.’ Daarbij onderscheiden Eijsbouts e.a. 2010, p.
247 een handhavingsfunctie of objectieve controlefunctie (de naleving van Europees recht
effectueren) en een rechtsbeschermingsfunctie (belanghebbenden kunnen zo hun eigen
subjectieve aanspraken in de nationale context realiseren).
22
Vgl. bijvoorbeeld Prechal 2005, p. 241. Zij gaat daar van de volgende definitie uit:
‘the obligation of a court or another authority to apply the relevant provision of Community
law, either as a norm which governs the case or as a standard for legal review.’
23
P.J.G. Kapteyn, ‘Chapter VII: Application and Enforcement of Community Law’,
in: Kapteyn e.a. 2008, p. 517. Ook Prechal 2000, p. 1059, merkt deze dimensie eveneens met
zoveel woorden op: ‘As was already pointed out above, provisions of Community law can be
relied upon for several purposes and within the context of different types of proceedings. The
way in which the relevant provision will be deployed therefore depends on the character and
the subject matter of the proceedings in the national court, and also on the content and
“structure” of national rules involved.’
24
Vgl. W.T. Eijsbouts, ‘Direct Effect, the Test and the Terms; In Praise of a Capital
Doctrine of EU Law’, in: Prinssen en Schrauwen 2002, p. 235-249, op p. 237: ‘direct effect is
a meeting place, a common ground, between legal traditions widely differing as to
relationships between individuals and state authority, as to that between substantive right and
remedy, as to that between subjective and objective normative situations. No wonder that its
logic should be fuzzy. Rather than to discard it, this is a good reason to keep it.’ Vgl.
Eijsbouts 2000, p. 40.
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rechtsstelsels en rechtstradities in de Europese Unie. In de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak kan het effect van de directe werking van het
vrijverkeerrecht in uitkomst verschillen, gezien het grote belang van de
processuele beoordeling door de nationale rechter. Aandacht voor de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak kan onze gemeenschappelijke doctrinaire
kennis hierover vergroten en de doctrinaire vertrekpunten (her)ijken.
Wat betreft dat laatste: de bevindingen uit hoofdstuk 3 roepen vraagtekens op of
het traditionele doctrinaire onderscheid tussen materiële doorwerking en
procesautonomie in de praktijk wel zo houdbaar is. Uit het onderzoek blijkt dat
een materiële rechtsnorm welhaast als vanzelf in de nationale context overvloeit
in een procedurele beoordeling binnen de nationale Europeesrechtelijke context.
De onderscheiding tussen enerzijds Europeesrechtelijke aanspraken en
anderzijds remedies en procedures, zoals bijvoorbeeld aangehouden door Van
Gerven, 25 lijkt in dit licht geen correcte weergave van de rechtswerkelijkheid.
Die opdeling is op basis van de hier onderzochte nationale Europeesrechtelijke
rechtspraak moeilijk vol te houden; de lotgevallen van het Europees recht in de
nationale rechtsplegingscontext zijn complexer dan deze onderscheiding doet
vermoeden.
Welke consequenties moeten daaruit worden getrokken? Het draagt een
relativering in zich met betrekking tot de betekenis van de materiële uitlegging
van het vrijverkeerrecht bij het Hof van Justitie in het stelsel van Europese
rechtspleging en versterkt mijns inziens het belang en het praktische gezag van
nationale Europeesrechtelijke rechtspraak. Het Hof van Justitie zal in het licht
van de volledige werking van het Europees recht, de rechtseenheid en de
rechtsontwikkeling in de prejudiciële procespraktijk waarschijnlijk sneller
geneigd zijn zich te concentreren op de materiële uitleg, zonder daarbij
uitgebreid in te gaan op hoe deze uitleg in de nationale context daadwerkelijk
moet worden geëffectueerd. De onderzochte rechtspraak maakt duidelijk dat
voor de rechtsbeschermingsfunctie bij de nationale rechter meer vereist is. Naast
de directe werking van de Europeesrechtelijke norm is vereist dat de inroeper
concreet en onderbouwd procedeert en de aansluiting zoekt bij de nationale
rechtsplegingscontext om de Europeesrechtelijke aanspraken in rechte te
verkrijgen.
Het belang van de processuele beoordeling van de nationale rechter maakt dat de
werkelijke betekenis van de materiële normen van het vrijverkeerrecht
gedeeltelijk naar tijd en plaats, rechtstraditie en rechtscultuur zullen verschillen.
25

Van Gerven 2000, p. 502-503, 526. Vgl. ook bijvoorbeeld Eilmansberger 2004, p.

1200.
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Dat is een werkelijkheid die verbonden is aan de inrichting van het stelsel van
Europese rechtspleging. Die verschillen doen recht aan de juridische
verscheidenheid van de rechtsstelsels en rechtstradities in de lidstaten,
verschillen die alleen moeten worden overbrugd wanneer dat strikt noodzakelijk
is.
6.5 Aanbevelingen
Volgen er uit het onderzoek nu concrete aanbevelingen? Ja en nee. Ik denk dat
binnen de bestaande kaders, vanuit het beperkte overzicht dat deze studie heeft
geboden, het stelsel heel behoorlijk functioneert. Dat zich feitelijk in
toenemende mate een gedeelde rechtsbescherming voordoet, waar op diverse
punten autonomie aan de nationale rechter toekomt, is een ontwikkeling waar ik
in beginsel geen vraagtekens bij plaats, een benadering die gezien de
bovenstaande duiding van de bevindingen weinig verrassend zal zijn. De
rechterlijke samenwerking tussen het Hof van Justitie en de Nederlandse rechter
krijgt nog steeds gestalte in een relatief actieve samenwerking, waarbij de
Nederlandse rechter nog steeds prejudicieel verwijst, ook op het terrein van het
vrijedienstenverkeer en de vestigingsvrijheid, met specifieke rechtsvragen of
met een rechtsvraag gekoppeld in algemenere zin aan de te hanteren rechterlijke
toetsing van de nationale rechter.
Mocht het, onder omstandigheden, raadzaam zijn om op verandering aan te
sturen van onwenselijke lijnen in de nationale Europeesrechtelijke rechtspraak,
dan
zijn
daarvoor
verschillende
denkbare,
reeds
bestaande,
correctiemechanismen. Dergelijke correctiemechanismen heb ik in een eerdere
bijdrage in kaart gebracht en die wil ik hier niet uitputtend herhalen. 26 Te
denken valt aan aanhoudende procesdruk om de nationale Europeesrechtelijke
uitleg aan te passen, 27 de rechter verleiden toch prejudicieel te verwijzen, 28 een
26

Zie Van Harten 2009, p. 150-152.
In hoofdstuk 5 werd dit geïllustreerd aan de hand van de benadering van de
Afdeling ten aanzien van boetes opgelegd in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen in
het licht van het vrije dienstenverkeer en/of de vestigingsvrijheid na een eerste lijn, leek in
latere uitspraken een wijziging in de benadering te bespeuren.
28
In dit boek kwam dit bijvoorbeeld naar voren met betrekking tot de rechtspraak over
de Nederlandse kansspelregulering: nadat er behoorlijk wat rechtspraak ontstond waarin
algemeen werd aangenomen dat het Nederlandse stelsel gerechtvaardigd was uit oogpunt van
diverse publieke belangen, leken, ongetwijfeld mede op instigatie van partijen, er twijfels te
bestaan over de Europeesrechtelijke houdbaarheid van het stelsel: de Afdeling oordeelde in
een geval dat de minister in een vergunningaanvraag voor een goededoelenloterij de
evenredigheid van zijn aanpak niet had bewezen en besloot in een volgende zaak, de zaak
Betfair, prejudicieel te verwijzen, waarna ook de Hoge Raad op dit terrein in de zaak
Ladbrokes besloot voorlichting te vragen aan het Hof van Justitie. De verwijzing in de zaak
Betfair leidde tot het arrest C-203/08, Betfair en einduitspraak ABRvS 23 maart 2011, LJN
27

240

AUTONOMIE VAN DE NATIONALE RECHTER IN HET EUROPEES RECHT

klacht indienen bij de Europese Commissie over de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak, 29 een rol voor de advocaat-generaal van het
Hof van Justitie om lijnen uit de nationale Europeesrechtelijke rechtspraak te
laten meewegen, 30 oplossingen in de sfeer van informele contacten tussen
nationale rechters onderling en in contact met de rechters van het Hof van
Justitie waarin bepaalde problematiek aan de orde komt, 31 en ten slotte, niet
zonder reden als laatste genoemd, de Köbler-aansprakelijkheid: een procedure
waarin de lidstaat aansprakelijk wordt gesteld op grond van een ‘kennelijke
schending’ van het Europees recht van een rechter in laatste aanleg opererend
die niet prejudicieel heeft verwezen. 32
Naast deze bestaande correctiemechanismen is het de vraag of er nog behoefte
bestaat aan bijzondere, aanvullende correctiemechanismen. Voordat ik een
antwoord op die vraag formuleer, is er toch een aantal andere punten van
aanbeveling die naar aanleiding van de voorgaande hoofdstukken zijn
opgekomen.

BP8768. De verwijzing in de zaak Ladbrokes t. Lotto leidde tot het arrest zaak C-258/08,
Ladbrokes t. Lotto.
29
De voorbeelden van infractieprocedures gevoerd uit hoofde van een onjuiste
interpretatie van het Europees recht door nationale rechters zijn tot op heden schaars.
Voorbeelden bieden zaak C-129/00, Commissie t. Italië en zaak C-154/08, Commissie t.
Spanje. De Commissie is tot op heden erg terughoudend geweest op dit terrein en hanteert
daarbij, kort gezegd, de regel ‘één klacht, is geen klacht’. De terughoudendheid van de
Commissie op dit vlak is overigens begrijpelijk en verstandig: de Commissie zal niet direct
wegens afwijkende nationale Europeesrechtelijke rechtspraak willen treden in het domein van
de nationale rechterlijke macht, ook al gaat het om Europese rechtsnormen. Een verdere
activering van dit correctiemechanisme zal de nationale rechtspleging ongetwijfeld maar
moeizaam accepteren.
30
Daarbij zij aangetekend dat een verdere overdenking over de praktische
werkbaarheid noodzakelijk is: wordt bijvoorbeeld dan alleen de nationale Europeesrechtelijke
rechtspraak uit de lidstaat waaruit wordt verwezen, meegenomen of elke lidstaat, een selectie
van lidstaten, dan wel alleen de lidstaten waarvan relevante nationale Europeesrechtelijke
rechtspraak het Hof van Justitie bekend is?
31
Te wijzen valt op het Europees Netwerk van de Raden voor de Rechtspraak (ECNJ),
www.encj.eu, de Europese Vereniging van Raden van State en hoogste bestuursrechters,
www.juradmin.eu, het Netwerk van de Presidenten van de Hooggerechtshoven van de
Europese Unie, www.network-presidents.eu , en bijvoorbeeld het Europees justitieel netwerk
in burgerlijke en handelszaken ec.europa.eu/civiljustice/network/network_en.htm.
32
Deze aansprakelijkheid zet de relatie tussen het Hof van Justitie en de nationale
rechter en de geest van loyale samenwerking onder druk, terwijl immers, zoals Donner reeds
schreef: ‘door samenwerking moet worden getracht de problemen, waar beide bij zijn
betrokken, op te lossen.’ Vgl. in zelfde zin P.J. Wattel, ‘Kobler, Cilfit and Welthgrove: We
can't go on meeting like this’, in: CMLR 41 2004, p.177-190.
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Geef betekenis aan artikel 19, eerste lid, tweede alinea VEU
In de eerste plaats zou ik willen aandragen dat in de Europeesrechtelijke
rechtspraak de betekenis en reikwijdte van de codificatie in het Verdrag van
Lissabon van het beginsel van effectieve rechtsbescherming in artikel 19, eerste
lid, tweede alinea van het VEU verder wordt verduidelijkt. In deze codificatie
draagt de Verdragsopsteller de lidstaten op, zoals eerder naar voren kwam, om te
‘voorzien in de nodige rechtsmiddelen om daadwerkelijke rechtsbescherming op
de onder het recht van de Unie vallende gebieden te verzekeren’. Deze
codificatie plaatst, weliswaar indirect – via de band met de lidstaat, de nationale
rechter voor de eerste maal expliciet in de positie van verzekeraar van de
Europeesrechtelijke rechtsbescherming naast het Hof van Justitie van de
Europese Unie. Deze opname kan niet geheel zonder betekenis zijn. Dit artikel
draagt een mogelijkheid in zich om in het stelsel van Europese rechtspleging
ook op formeel-juridisch wijze de nationale rechter als Europeesrechtelijke
rechter en de nationale Europeesrechtelijke rechtspraak zelf verder te
emanciperen en equiperen. De opname van deze zinsnede in het Verdrag van
Lissabon voedt het gezag van de nationale rechter als verzekeraar van het
Europees recht, maar dat kan in de rechtspraak, van in het bijzonder het Hof van
Justitie, verder worden geëxpliciteerd. In dit verband werpt de bevinding uit
hoofdstuk 3, dat de materiële doorwerking van vrijverkeerrecht natuurlijk
overvloeit in een processuele beoordeling in de nationale rechtsplegingscontext,
de vraag op of op dit terrein verdere maatregelen vereist zijn om de
daadwerkelijke rechtsbescherming voor de nationale rechter te vergroten. Dat
lijkt mij niet zonder meer noodzakelijk. De differentiatie in het Europees recht
die ten grondslag ligt aan de rechtstradities en rechtsstelsels van de lidstaten
moet in het kader van een gedeelde en geïntegreerde Europese rechtsorde in
beginsel blijvend worden geaccepteerd, zolang ten minste aan de
minimumvoorwaarden voor nationale Europeesrechtelijke rechtsbescherming is
voldaan.
Verschuif accenten en ontwikkel het prejudicieel verwijzingsrecht
Een tweede aanbeveling heeft van doen met het prejudicieel verwijzingsrecht. 33
Hoofdstuk 4 maakt duidelijk dat de Cilfit-benadering in de ‘uitgebreide’ variant
in de onderzochte Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak praktisch geen
navolging krijgt. De Nederlandse rechter lijkt niet geneigd te zijn de
veelgevraagde variant van de Cilfit-opdracht te willen accepteren of volgen.
33

De literatuur met betrekking tot voorstellen tot aanpassing van de prejudiciële
procedure is overvloedig. Kernvoorstellen passeren in Broberg en Fenger 2010, p. 25-36.
Deze auteurs zien overigens zelf het meest in het overdragen van prejudiciële beslissingen op
deelterreinen van het Europees recht naar het Gerecht. Deze mogelijkheid is geschapen bij het
Verdrag van Nice en is nu vastgelegd in artikel 256, lid 3 VWEU.
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Eerder heb ik eens de stelling verdedigd dat in dit verband met betrekking tot de
verwijzingsplicht voor rechters in laatste aanleg de uitzonderingen zich in de
jurisprudentie van het Hof van Justitie zouden moeten ontwikkelen tot de regel,
en de regel tot een uitzondering. 34 Die verandering van zwaartepunt van het
prejudicieel model, kort gezegd van plicht met uitzonderingen tot een vrijheid
met verantwoordelijkheid, kan zonder veel omhaal plaatsvinden door de
uitzonderingen op de verwijzingsplicht in de rechtspraak van het Hof van
Justitie verder te ontwikkelen. Die stelling zou ik hier als aanbeveling willen
herhalen. Dat het Hof van Justitie zelf heeft benadrukt dat de prejudiciële
bevoegdheid als een ‘autonome’, ‘meest uitgebreide bevoegdheid’ van de
nationale rechter moet worden aangemerkt, weliswaar vooral in zijn autonome
positie ten opzichte van het nationale recht, kan hierin van betekenis zijn.
In een aangepast model voor het prejudicieel verwijzingsrecht zou ook rekening
kunnen worden gehouden met andere dimensies dan de bestaande
uitzonderingen van noodzakelijkheid, acte clair en acte éclairé die naar voren
kwamen in hoofdstuk 4. Bijvoorbeeld valt te denken aan een model waarin voor
nationale Europeesrechtelijke precedenten een rol is weggelegd. In dat geval zou
een uitspraak van een rechter in laatste aanleg, waarin een Europeesrechtelijke
norm wordt uitgelegd en die beantwoordt aan de rechtsvraag in het nieuwe
geschil, in potentie eenzelfde effect teweeg moeten kunnen brengen als de
situatie waarin het een acte éclairé betreft. Weliswaar heeft in dit geval een
uitspraak van het Hof van Justitie nog steeds het grootste gezag en betekenis
voor de hele Unie, maar kunnen in principe ook nationale Europeesrechtelijke
uitspraken met Europeesrechtelijke uitleg de verwijzingsverplichting van haar
grond beroven en van haar inhoud ontdoen, zolang het nationaal
Europeesrechtelijk precedent aansluit bij de rechtsontwikkeling van het Hof van
Justitie en nieuwe uitspraken, na eerdere nationaal Europeesrechtelijke
precedenten in het licht worden geplaatst van de rechtsontwikkeling zoals die
zich voordoet bij het Hof van Justitie. Een verdere ontwikkeling van het concept
van nationale Europeesrechtelijke precedenten zou de prejudiciële procedure
kunnen ontlasten en verdient daarom nadere bestudering en overdenking. Het
zou de samenwerking tussen het Hof van Justitie en de nationale rechter in een
volwassener relatie gieten. Het huidige model is naar mijn smaak te veel
ingericht alsof de nationale rechter bij het Hof van Justitie een boterbriefje met
betrekking tot de interpretatie van het recht moet halen.
Een minder ingrijpend voorstel zou zijn dat het Hof van Justitie, zoals in de
onderzochte Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak gebruikelijk lijkt te
zijn, de strikte maatstaven in Cilfit toch nuanceert en meer vanuit een common
34

Van Harten 2007.
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sense-benadering formuleert. 35 De andere kant van dezelfde medaille is dat in
het kader van de prejudiciële samenwerking de nationale rechter zich zou
moeten onthouden van een prejudicieel encyclopedisch exposé of heel precieze
zaaksgebonden prejudiciële vragen. Hier behoort bij de autonomie van de
nationale rechters ook een verantwoordelijkheid om de problemen waarbij zij
worden betrokken, waar mogelijk zelf op te lossen.
Overigens laat dit onverlet dat ik niet zou willen tornen aan de
verwijzingsbevoegdheid van nationale rechters. Tegen die achtergrond ben ik
van oordeel dat de lijn met betrekking tot de verwijzingsbevoegdheid uit het
arrest Rheinmühlen, voortgezet in bijvoorbeeld de arresten Cartesio en Elchinov,
overeind moet worden gehouden. 36 De autonome bevoegdheid van de nationale
rechter dient hier, en heeft in de Nederlandse rechtspraak gediend, als een
uitlaatklep voor (nationale) Europeesrechtelijke rechtsontwikkeling. Van de
onverkorte prejudiciële verwijzingsbevoegdheid gaat een zekere corrigerende
werking uit. Daarbij kan worden opgemerkt dat het maar de vraag is of
rechtsvragen die van belang zijn voor de rechtsontwikkeling, zich wel altijd
voordoen bij de hoogste rechters. Ook op het terrein van de prejudiciële
geldigheidsvragen met betrekking tot Europese maatregelen zou wat mij betreft
de monopoliepositie van het Hof van Justitie van de Europese Unie intact moet
worden gelaten. Daar opereert het Hof van Justitie van de Europese Unie meer
als constitutionele rechter.
Formeel gezag voor nationale Europeesrechtelijke rechtspraak
Een derde aanbeveling heeft betrekking op het formeel-juridische gezag van
nationale Europeesrechtelijke rechtspraak in het stelsel van Europese
rechtspleging. Dit gezag kan en mag worden vergroot. Het past bij de taak van
de nationale rechter in de gedeelde Europese rechtsorde. Het Hof van Justitie
van de Europese Unie deelt het interpretatief gezag met de nationale
gerechtshoven. Ook nationale Europeesrechtelijke uitspraken zijn historische
feiten met juridische betekenis en bezitten als zodanig gezag als uitspraken van
recht. In hoofdstuk 2 kwam de problematiek van het onderscheid tussen
uitlegging en toepassing aan de orde. In de daaropvolgende hoofdstukken werd
duidelijk dat de rol van de nationale rechter zich in de onderzochte rechtspraak
lang niet altijd laat begrijpen als toepasser van Europese normen, maar op
verschillende manieren eigen uitlegging laat zien. Dit is in het bijzonder te zien
35

In navolging van de benadering die de Working group on the Preliminary ruling
procedure van de Europese Vereniging van Raden van State en hoogste bestuursrechters aan
de nationale rechter en het Hof van Justitie meegeeft ten aanzien van de Cilfit-leer met
betrekking tot de verwijzingsplicht. Zie Working Group 2007, p. 19, p. 23.
36
Zaak 146/73, Rheinmühlen, zaak C-210/06, Cartesio, zaak C-173/09, Elchinov.
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in de autonome ontwikkeling van nationale Europeesrechtelijke precedenten.
Deze maken duidelijk dat Europeesrechtelijke uitspraken van nationale rechters,
naast uitlegging, ook gezag kunnen genieten. De hoofdstukken bieden
ondersteuning aan de stelling dat het Hof van Justitie van de Europese Unie
feitelijk niet het uitsluitende monopolie bezit op de uitlegging van
Europeesrechtelijke normen. In dit verband breng ik de eerder geciteerde
woorden van Prechal in herinnering:
‘Although there is no point in advocating that theoretical designs always be
adjusted to everyday practice, a system of judicial protection constituted in a way
which does not sufficiently take reality into account is nothing more than a castle
built in the sky.’ 37

Tegen deze achtergrond zou ik willen aanbevelen dat de formeel-juridische leer
die stelt dat het Hof van Justitie van de Europese Unie op het terrein van de
uitlegging van het Europees recht een monopolie bezit, wordt losgelaten. In de
vorige paragraaf werd duidelijk dat ik het bijvoorbeeld mede uit oogpunt van
subsidiariteit niet langer houdbaar acht dat het Hof van Justitie van de Europese
Unie ook formeel het geijkte niveau is voor de uitleg van alle rechtsvragen in het
Europees recht. Een deel van het Europees recht leent zich er voor om in de
nationale Europeesrechtelijk rechtspraak te worden uitgelegd. De gedeelde
rechtsbescherming tussen het Hof van Justitie van de Europese Unie en de
nationale rechters dient niet alleen in vorm, maar ook in inhoud gestalte te
krijgen. De juridische monopoliepositie van het Hof van Justitie van de
Europese Unie zou zich daarom moeten ontwikkelen tot een machtspositie, die
zij deelt met de nationale rechters in de Europese Unie.
Een consequentie daarvan is dat er een plek voor nationale Europeesrechtelijke
precedenten binnen het stelsel van Europese rechtspleging moet worden
gevonden. Dat kan bijvoorbeeld door bepaalde elementen van uitlegging
expliciet over te laten aan de nationale rechter. Het Hof van Justitie is
terughoudend en zal ongetwijfeld terughoudend blijven in het expliciet
verwijzen naar nationale Europeesrechtelijke rechtspraak in zijn arresten en
beschikkingen, omdat daarmee impliciet door het Hof van Justitie aansluiting
wordt gezocht bij een bepaalde rechtstraditie in een lidstaat en direct de vraag
opkomt waarom niet bij de rechtstraditie van andere lidstaten wordt aangesloten.
Toch zou dat, zowel theoretisch als praktisch bezien, een enorme mogelijkheid
bieden om het belang van nationale Europeesrechtelijke rechtspraak in het
Europese stelsel van rechtspleging te vergroten. Wat daarvan ook zij, misschien
ligt het op dit punt meer voor de hand dat de advocaten-generaal van het Hof
van Justitie de handschoen oppakken door in conclusies stil te staan bij de
37

Tweede openingscitaat Proloog.
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relevante, bekende, nationale Europeesrechtelijke rechtspraak. 38 In dat geval is
het Hof van Justitie in ieder geval geïnformeerd over de relevante
ontwikkelingen met betrekking tot de Europeesrechtelijke uitleg in de lidstaten
van de op de zaak betrekking hebbende onderwerpen, mocht het Hof van Justitie
zich nooit laten verleiden om zelfstandig te verwijzen naar bestaande nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak buiten het geschil om.
Blijft over de vraag of er nog bijzondere, aanvullende correctiemechanismen
voor onwelgevallige ontwikkelingen in de nationale Europeesrechtelijke
rechtspraak noodzakelijk zijn. In algemene zin denk ik van niet. Er zijn wel twee
juridische mogelijkheden waar ik in dit verband op zou willen wijzen, en er is
een centraal overkoepelende slotaanbeveling die hieraan raakt.
Conforme interpretatie van nationaal Europeesrechtelijke precedenten
Als denkbaar correctiemechanisme zou het Hof van Justitie in zijn rechtspraak
kunnen anticiperen op het bestaan van nationale Europeesrechtelijke
precedenten. Het Hof van Justitie zou bijvoorbeeld de leer van conforme
interpretatie van nationaal recht kunnen uitbreiden tot nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak. Die leer zou dan moeten voldoen aan (1) een
acceptatie van de feitelijke ontwikkeling van nationale Europeesrechtelijke
precedenten (2) de plicht voor nationale rechters (en in het bijzonder de rechters
in laatste instantie) om nationale Europeesrechtelijke precedenten af te zetten
tegen de Europeesrechtelijke ontwikkelingen bij het Hof van Justitie
dienaangaande. Dit zorgt ervoor dat de precedenten uit de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak altijd moeten worden gelezen tegen de
achtergrond van de Europeesrechtelijke rechtsontwikkeling, zoals deze zich
voordoet bij het Hof van Justitie. Via de weg van de conforme interpretatie
kunnen eventuele ongewenste ontwikkelingen op een harmonieuze wijze
worden opgelost.
De ontwikkeling van een buitengewoon rechtsmiddel in het belang van het
Europees recht
Een tweede correctiemechanisme dat ik zou willen aandragen heeft iets meer om
het lijf, althans qua Verdragsrechtelijke inbedding en opzet. Binnen het stelsel
van Europese rechtspleging zou zich een variatie van de in Nederland bestaande
rechtsfiguur van cassatie in het belang der wet kunnen ontwikkelen. Via dit
buitengewone rechtsmiddel kan in het Nederlandse stelsel van
cassatierechtspraak de procureur-generaal van de Hoge Raad op verzoek in het
algemeen belang beantwoording van een rechtsvraag aan de Hoge Raad
38

Maar de kanttekening van voetnoot 33 geldt hier eveneens, deze gedachte nodigt uit
tot nadere overdenking.
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voorleggen (ingevolge artikel 78, eerste lid RO). In het Nederlandse model kan
de Hoge Raad een eerdere uitspraak vernietigen als gevolg van cassatie in het
belang der wet, maar dat leidt niet tot verandering van de rechtsgevolgen,
rechten en positie van partijen. Toegepast op het stelsel van Europese
rechtspleging zou een model, een buitengewoon rechtsmiddel, voorstelbaar
kunnen zijn waarin de hoofdadvocaat-generaal bij het Hof van Justitie, na een
verzoek dit middel aan te wenden, rond een bepaalde rechtsvraag, waarover zich
uiteenlopende nationale Europeesrechtelijke rechtspraak ontwikkelt, de
mogelijkheid wordt geboden een procedure bij het Hof van Justitie te starten uit
hoofde van de Europese rechtseenheid en/of rechtsontwikkeling. Daarmee blijft
de rechtsbescherming in concreto op het bord van de nationale rechter en voor
zijn verantwoordelijkheid, maar wordt een mogelijkheid geschapen om in het
belang van het Europees recht bepaalde onderwerpen van breder belang voor de
ontwikkeling van het recht en de nationale rechterlijke toetsing voor te leggen
aan het Hof van Justitie.
Naar een betere informatievoorziening en inbedding van nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak
De laatste aanbeveling is misschien wel de wezenlijkste van alle hierboven
genoemde.
Dit
betreft
de
informatievoorziening
van
nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak. Hoe juist waren in retrospectief de woorden
van Samkalden in zijn annotatie bij Van Gend & Loos: een goede documentatie
van nationale Europeesrechtelijke rechtspraak zou de ‘kennis van en
belangstelling voor het gemeenschapsrecht effectief kunnen bevorderen ten
dienste van alle belanghebbenden.’ 39 De informatievoorziening met betrekking
tot nationale Europeesrechtelijke rechtspraak kan enorm worden verbeterd. Het
is, in navolging van Samkalden, inderdaad een triest getuigenis dat dit terrein in
het stelsel van Europese rechtspleging in de afgelopen decennia zo
stiefmoederlijk behandeld lijkt te zijn. Gezien het belang van nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak in de praktijk van de rechtspleging in de EU
moet dit, wat mij betreft, niet aan commerciële partijen worden overgelaten.
Juist in het huidige informatietijdperk bestaan uitstekende mogelijkheden om
deze informatie als publieke voorziening beter en structureel te ontsluiten.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie zou in dit verband een belangrijke
coördinerende taak kunnen vervullen. De website van het Hof kan, ook nu al,
met betrekking tot nationale Europeesrechtelijke rechtspraak aanzienlijk worden
verbeterd. 40 Natuurlijk speelt hier direct de vraag of nationale
39

Samkalden 1963, openingscitaat hoofdstuk 1.
Al moet worden gewezen op de driemaal per jaar gepubliceerde "Reflets": Snelle informatie
over juridische ontwikkelingen van belang voor de Europese Unie, samengesteld door de
Directie onderzoek en documentatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de
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Europeesrechtelijke rechtspraak dan ook vertaald zouden moeten worden. Dat is
een wezenlijke vraag, maar een vervolgvraag. Het in kaart brengen van deze
rechtspraak en openbaar beschikbaar maken is een eerste stap. Bijvoorbeeld
door te beginnen de prejudiciële verwijzingsbeslissingen te publiceren. In dit
verband kan het initiatief van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse
Zaken om in een openbare websiteomgeving een samenvatting van nieuwe
prejudiciële vragen gepaard met een Nederlandse vertaling van de
verwijzingsuitspraak te publiceren, lovenswaardig worden genoemd. 41
Een openbare database van nationale Europeesrechtelijke rechtspraak waarin de
prejudiciële procedure niet is gebruikt, zou van grote aanvullende waarde zijn.
Vanuit dit oogpunt is het typerend dat rechtspraak.nl tot op heden geen
classificatie maakt van Europeesrechtelijke zaken. Denkbaar is eveneens dat
nationale rechters het Hof van Justitie standaard een (digitale) kopie van hun
Europeesrechtelijke uitspraken sturen. 42 Hierdoor blijft de nationale
Europeesrechtelijke rechtspraak in indirect, informeel contact met het Hof van
Justitie. Zou er Uniebreed een openbare database zijn, niet beperkt tot
bestuursrechtelijke zaken, dan zou een volgende stap kunnen zijn om (bepaalde)
uitspraken te vertalen, in ieder geval in de gangbare linguas franca van de
Europese Unie (Engels en Frans). Een samenvatting van uitspraken in het
Engels of het Frans, zoals gehanteerd in de database van nationale uitspraken
van de Europese Vereniging van Raden van State en hoogste bestuursrechters is
in dit verband een goed begin.
Aanpalend hierbij ligt vanzelfsprekend ook een taak voor de doctrine om waar
nodig lijnen uit de nationale Europeesrechtelijke rechtspraak te identificeren, op
te merken en onder bredere aandacht te brengen. Zo wordt het gemakkelijker te
zien wat er gebeurt en hoe juridische elementen veranderen van plaats. Het is
misschien niets nieuws, maar het oude komt in nieuw perspectief. Daarom is een
nadere inbedding nodig van het onderzoek naar de doorwerking van het
Europees recht in een nationale rechterlijke context. In wezen ligt er voldoende
stof voor een onderzoeksagenda of breder project rond de doorwerking van het
Europees recht. Daar ligt opmerkelijk braakliggend terrein. Dat dit proefschrift
mag aanzetten en uitnodigen tot de ontginning van dat terrein!
verwijzing naar de database op www.juradmin.eu, die is opgebouwd door het Hof van Justitie
op basis van ‘een selectieve analyse van juridische tijdschriften en contacten met tal van
nationale rechterlijke instanties’ en door de Europese Vereniging van Raden van State en
hoogste bestuursrechters middels de interface op www.juradmin.eu openbaar beschikbaar is
gemaakt.
41
Te vinden op: www.minbuza.nl/ecer/nl/hof_van_justitie/.
42
In zelfde zin Prechal, S.; R.H. van Ooik, J.H. Jans, K.J.M. Mortelmans 2005, p. 49.
en 50.
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SUMMARY IN ENGLISH
In the administration of justice within the European Union, national courts play
a vital role. One that is not always acknowledged in its true proportions. In
European law scholarship, there is a tendency to primarily focus on the formal
duties of national courts in the field of European law (what national courts
should do and how they should deliver judgments in the light of European law).
Such a focus strengthens the impression that a national court is no more than a
bouche de la loi, but is that really the case? Such a narrow view distracts us
from the position of the national courts and the specific role national courts
actually play in European law and in the European Union’s judicial system.
This study researches the phenomenon of national judicial autonomy in
European law in practice against the background of the European Union’s
judicial system. In the application and interpretation of European law, national
courts are allowed considerable room for manoeuvre. For the purpose of this
study, the Dutch European law case-law on the freedom of establishment and
the free movement of services between 1975-2008 have been analysed.
The first chapters (prologue and chapter 1) provide a general introduction to this
study, its research methods and restrictions. Chapter 2 consists of a theoretical
framework for national judicial autonomy. Firstly, it discusses the position of
national courts in European law against the background of the European
Treaties, the case-law of the European Court of Justice and literature from legal
scholarship. Secondly, it devises a broad concept of the autonomy of national
courts in European law in practice: a judicial freedom restricted by the national
procedural law context in which the judge operates, the principle of equivalence
and the principle of loyal cooperation.
Chapter 3 analyses elements of national judicial autonomy in the context of the
substantive interpretation and application of the freedom of establishment and
the free movement of services. The chapter follows the structure of the
freedoms: it starts with their personal, substantive and geographic scope,
followed by the prohibition of impediments of the freedoms. Finally, the
possibilities of justification and the principle of proportionality are discussed.
This is all illustrated with examples from the Dutch European law case-law. The
chapter demonstrates how for instance that the direct effect of a substantive right
fades into a procedural question before a national court. Herewith, the question
is raised if the classic distinction between substantive rights and procedural
autonomy is valid for the understanding of the life of the law.
The main topic of chapter 4 is the law on the preliminary reference procedure.
The chapter demonstrates various aspects of national judicial autonomy. Firstly,
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it discusses several conditions which are of explicit or more implicit importance
for judgments by the Dutch courts on the question if the preliminary reference
procedure is necessary to give judgment. Secondly, the focus is on the
existential question of the preliminary reference procedure: to refer or not to
refer; on the use of the exceptions to the obligation to refer for courts in final
instance and on the autonomy of national courts in drafting the question.
Thirdly, the chapter discusses examples of the practice in which the Court of
Justice has given its preliminary ruling and a national court has to give its final
ruling: is it purely application of the preliminary ruling by a national court or
does the national court give further interpretation?
Chapter 5 discusses the concept of national European law precedents:
interpretations of European law by a national court, which have precedential
value in, at least, the national legal context. First this concept is further explored.
Secondly, different examples extracted from the analysed case-law are
discussed. Thirdly, the chapter considers the existence and the meaning of these
national European law precedents.
Chapter 6 contains concluding observations. It provides a summary of the main
findings, identifies various specific characteristics of the autonomy of national
courts in European law in practice and elaborates on the authority of national
European law case-law in the European Union’s judicial system. Finally, some
recommendations are being made.
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Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak

In dit register zijn de vindplaatsen van de verzamelde en onderzochte uitspraken
opgenomen. In deze uitspraken speelt de vestigingsvrijheid en/of het
vrijedienstenverkeer een meer of minder grote rol. Naar een selectie van deze
uitspraken is expliciet verwezen in de voorgaande hoofdstukken.
In Nederland is het gebruikelijk gepubliceerde uitspraken zorgvuldig te
anonimiseren. Buiten de valide argumenten om anonimisering te hanteren is
deze praktijk uit oogpunt van didactiek bepaald niet prettig. Tussen haakjes is
gepoogd in een kort woord een karakterisering van de uitspraak te geven of het
element dat een rol speelt. Sommige benamingen zijn onmiskenbaar
apocalyptisch of een onbeholpen typering van een element uit de zaak, maar dat
is, in ieder geval mede, te wijten aan anonimisering.
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HR 29 november 2000, BNB 2001/42 (BPM schade-expert)
HR 15 december 2000, LJN AA9039 (Architectenregister)
HR 14 maart 2001, LJN AB0516
HR 28 maart 2001, LJN AB0987 (Duitse Detacheringsverklaring)
HR 28 maart 2001, LJN AB0986 (Engelse Detacheringsverklaring)
HR 11 april 2001, LJN AB0990 / FED 2001, 341 (Bosal)
HR 13 juli 2001, LJN AB2609 (LGO verplaatsing)
HR 12 oktober 2001, LJN ZD3018 (Waterleiding Maatschappij Limburg)
HR 6 november 2001, LJN AB3296 (Narcoticaspeurhond)
HR 16 november 2001, LJN AD5493 / NJ 2002, 469 / RvdW 2001, 183 (Varkenshouderij)
HR 30 november 2001, BNB 2002, 78 (Schadeverzekeringscontracten)
HR 8 februari 2002, LJN AB2856 (F-limited)
HR 26 april 2002, LJN AD3572 (Management fee)
HR 1 oktober 2002, LJN AE5209 (Duitse advocaat)
HR 31 januari 2003, LJN AE8406 (DgA)
HR 14 februari 2003, LJN AF1006
HR 11 april 2003, BNB 2003, 253 (Valutawinst)
HR 11 april 2003, FED 2003, 270 / BULL 2003, 403 (Valutawinst)
HR 24 oktober 2003, BNB 2004, 257 (Antillenvestiging)
HR 21 november 2003, LJN AD9832 / FED 2004, 194 (Grootmoeder-dochter)
HR 23 januari 2004, LJN AI0739 (Onzakelijke lening)
HR 11 juni 2004, LJN AF7812 (Gouden handdruk)
HR 9 juli 2004, LJN AO4011 (Bergers Belangen)
HR 22 oktober 2004, LJN AR4356 / BNB 2005/74 (Spaanse deelneming)
HR 22 oktober 2004, BNB 2005, 75 (Italiaanse deelnemingen)
HR 3 december 2004, VN 2005, 9.5 (Autokostenforfait)
HR 17 december 2004, LJN AQ3810 / AB 2005, 111 / NJ 2005, 361 (Forfaitaire
proceskostenregeling)
HR 7 januari 2005, LJN AR1498, FED 2005, 33 (KOR)
HR 18 februari 2005, LJN AR4841, (Lotto t. Ladbrokes)
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HR 1 april 2005, BNB 2005, 224 (Houdstermaatschappij)
HR 1 april 2005, BNB 2005, 225 (Houdstermaatschappij)
HR 1 april 2005, BNB 2005, 226 (Stammkapital)
HR 13 mei 2005, LJN AR1638 / BNB 2005, 232 c* (Emigratie Pensioenvennootschap)
HR 8 juli 2005, LJN AR8903 (Rotterdamse parkeerboete)
HR 8 juli 2005, LJN AR8934 (Rotterdamse parkeerboete)
HR 12 augustus 2005, LJN AS3581 / BNB 2006, 18 (Antilliaanse vennootschap)
HR 7 oktober 2005, LJN AU3929 (Genormeerde proceskostenvergoeding)
HR 7 oktober 2005, LJN AT5946 (Provisieinkomsten)
HR 7 oktober 2005, LJN AT5950 (Pret participatif)
HR 4 november 2005, LJN AU2806 (Zitmeubilair)
HR 25 november 2005, LJN AU2275 (Renteberekening)
HR 25 november 2005, LJN AU4019 (Lycos)
HR 14 april 2006, LJN AT7672 / BNB 2006, 253 c* (Beleggingsportefeuille)
HR 14 april 2006, LJN AU8946 / JB 2006, 138 (Anti-Speculatiebeding)
HR 14 april 2006, LJN AV0834 /BNB 2006, 254 c* (Kostenaftrekbeperking)
HR 21 april 2006, LJN AV0641 (Betfair c.s. t. Lotto)
HR 12 mei 2006, LJN AR5754 (Vennootschapsverhuizing)
HR 12 mei 2006, LJN AR5757 (Vennootschapsverhuizing)
HR 12 mei 2006, LJN AR5759 (Vennootschapsverhuizing)
HR 12 mei 2006, LJN AR5760 (Zetelverplaatsing ‘passieve vennootschap’)
HR 12 mei 2006, LJN AR5761 (Vennootschapsverhuizing)
HR 12 mei 2006 LJN AX1086 (Vennootschapsverhuizing)
HR 2 juni 2006, BNB 2006, 288 c* (LLC Participatie)
HR 3 november 2006, LJN AY4032 (Piloot)
HR 1 december 2006, LJN AV4976 (Vestigingsdirecteur)
HR 5 januari 2007, LJN AU8958 (Bovag)
HR 5 januari 2007, LJN AV0830 (Fiat Ducato)
HR 12 januari 2007, LJN AV2318 (Italiaanse schenking)
HR 1 juni 2007, LJN AZ9872 (Amphia)
HR 1 juni 2007, LJN BA1825 (Tankslag Noord Holland)
HR 22 juni 2007, LJN BA1828 (Verbreding A2)
HR 30 november 2007, LJN AX7244 / BNB 2008,103 c* (Deelnemingsdividend)
HR, 7 december 2007, LJN BA9339 (Verliesverrekening)
HR 8 februari 2008, LJN AZ0890 / BNB 2008/135 c* (Deelnemingskosten)
HR 21 maart 2008, LJN BA8179 (KBLux)
HR 21 maart 2008, LJN BC7249 (Verlengde navorderingstermijn)
HR 13 juni 2008, LJN BC8970 (Ladbrokes t. Lotto)
HR 20 juni 2008, LJN AZ8516 (Internationale accountmanager)
HR 11 juli 2008, LJN AZ8524 (Fusierichtlijn)
HR 11 juli 2008, LJN BB3444 (Grensoverschrijdende fiscale eenheid)
HR 8 augustus 2008, LJN BD1501 (Hoofdhuis)
HR 12 september 2008, LJN BB6415 (Urencriterium)
HR 26 september 2008, LJN AZ4366 (Deelnemingskosten)
HR 26 september 2008, LJN BF2266 (Deelnemingskosten meerderheidsdeelnemingen niet
EG)
HR 10 oktober 2008, LJN AZ8531 (Aandelenruil)
HR 10 oktober 2008, LJN BA8217 (Tax sparing credit)
HR 14 november 2008, LJN BG4211 (Ilhan)
HR 12 december 2008, LJN BF0518 (Portakabin)
HR 19 december 2008, LJN BG3579 (Westland Recycling)
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Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven
RvA Bouwbedrijven, 26 mei 1998, BR 1999, 788 (Langdurig werklozen)
Raad van Beroep Amsterdam
RvB Amsterdam 30 juni 1992, RSV 1993, 45 (Huisverhuurder)
Rechtbank Alkmaar
Rechtbank Alkmaar, 9 december 1994 AB 1995, 430 (Texpol vof)
Rechtbank Alkmaar 20 augustus 2008, LJN BE9433 (Poolse klusjesman)
Rechtbank Alkmaar 20 augustus 2008, LJN BE9494 (Paradigm)
Rechtbank Alkmaar 20 augustus 2008, LJN BF5930 (Paradigm)
Rechtbank Almelo
Rechtbank Almelo (vzr.) 27 maart 2002, KG 2002, 151 (Nieuwbouwwijk Wierden)
Rechtbank Almelo 11 april 2007, LJN BA4219 (Slowaakse wapeningstaalverwerkers)
Rechtbank Almelo (vzr.) 12 juni 2007, JV 2007, 368 (Joegoslavische ijzervlechter)
Rechtbank Almelo 31 oktober 2008, LJN BG2931 (Poolse Timmerlieden)
Rechtbank Amsterdam
Rechtbank Amsterdam (pres.) 3 juni 1982, KG 1982, 98 (Weekendkrant)
Rechtbank Amsterdam (pres.) 12 januari 1984, KG 1984, 37 (KTA)
Rechtbank Amsterdam (pres.) 24 december 1985, KG 1986, 47 (Bhagwan-beweging)
Rechtbank Amsterdam 23 januari 2001, JV 2001, 190 (Nigeriaanse bruid)
Kantongerecht Amsterdam 5 februari 2001, JOR 2001, 200 (Inspire Art)
Rechtbank Amsterdam 7 oktober 2003, USZ 2003, 369 / RSV 2004, 49 (IVF-behandeling)
Rechtbank Amsterdam 7 oktober 2003, USZ 2003, 370 (IVF-behandeling)
Rechtbank Amsterdam 7 oktober 2003, USZ 2003, 371 / RSV 2004, 50 (Endoscopische
herniaoperatie)
Rechtbank Amsterdam 7 oktober 2003, LJN AN9604 (Stabilisatie-operatie)
Rechtbank Amsterdam 22 juli 2005, LJN AT9954 (Hongaar uitlevering)
Rechtbank Amsterdam 11 augustus 2006, LJN BB1347 (Com-Dach)
Rechtbank Amsterdam 15-6-2007, LJN BB4077 (Jacek Onderhoudsbedrijf)
Rechtbank Amsterdam 19-6-2007, JV 2007, 394 (21 Polen)
Rechtbank Amsterdam 11-9-2008, LJN BF1063 (Poolse schilders)
Rechtbank Arnhem
Rechtbank Arnhem 30 maart 1988, NJ 1988, 802 (Beëdigde vertaler)
Rechtbank Arnhem 19 februari 2001, LJN AB1805 (Valkerij)
Rechtbank Arnhem (vzr.) 27 januari 2003, LJN: AF3374, IER 2003, 36 (Lotto t. Ladbrokes)
Rechtbank Arnhem 2 juni 2004, LJN AP0418 (Lotto t. Ladbrokes)
Rechtbank Arnhem 4 augustus 2004, LJN AR3576 (Maagbandoperatie)
Rechtbank Arnhem 31 augustus 2005, LJN AU1924 (Lotto vs. Ladbrokes)
Rechtbank Arnhem (vzr.) 21 november 2005, LJN AU8824 (Lotto t. Mr Bookmaker)
Rechtbank Arnhem 21 februari 2006, LJN AV7737 (BPM BMW)
Rechtbank Arnhem 20 juni 2006, LJN AY1707 (KBLux-zaak)
Rechtbank Arnhem 7 juli 2006, LJN AY6200, (Fiscale eenheid)
Rechtbank Arnhem 2 februari 2007, LJN AZ8017 (BPM vrijstelling)
Rechtbank Arnhem 30 maart 2007, LJN BA2869 (Ruim vervreemdingsbegrip)
Rechtbank Arnhem 29 november 2007, LJN BH0113 (Artikel 15c Wet Vpb)
Rechtbank Arnhem 10 april 2008 LJN BD0147 (Fruitplukkers)
Rechtbank Arnhem 24 september 2008, LJN BF9072 (Rademaker)
Rechtbank Arnhem 10 december 2008, LJN BG9345 (Thuiszorg artiest)
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Rechtbank Assen
Rechtbank Assen, 1 december 2008, LJN: BI6326 (De Linthorst)
Rechtbank Breda
Rechtbank Breda 18 juli 2005, LJN AT9796 (Directeur Poolse escort)
Rechtbank Breda 2 december 2005, LJN AU7389 (CFR)
Rechtbank Breda 14 januari 2006, LJN AV0996 (Kapitaalsbelasting)
Rechtbank Breda 14 april 2006, LJN AY6219 (Coca-cola flessenafvullijn)
Rechtbank Breda 9 mei 2006, LJN AX5785 (BPM Vrijstelling)
Rechtbank Breda 10 april 2007, LJN BA7305 (BPM ontheffing)
Rechtbank Breda (vzr.) 6 juni 2007, LJN BA8381 (Inburgeringstraject)
Rechtbank Breda (vzr.) 6 juni 2007, LJN BB0443 (Inburgeringstraject)
Rechtbank Breda 26 juli 2007, LJN BB2328 (Risico van verplaatsing)
Rechtbank Breda 6 augustus 2007, LJN BB1476 (Champignonkwekerij)
Rechtbank Breda 9 januari 2008, LJN BC2577 (Melkquotum)
Rechtbank Breda 29 april 2008, LJN BD5599 (Auto van de zoon)
Rechtbank Breda 25 augustus 2008, LJN BG6482 (Bene eenmanszaak)
Rechtbank Breda 11 november 2008, LJN BG5481 (Conserverende aanslag België emigratie)
Rechtbank Dordrecht
Rechtbank Dordrecht 16 mei 2007, LJN BB3114 (Poolse matrozen)
Rechtbank Dordrecht 5 november 2009, LJN BK3193 (Nederlandse dochter)
Rechtbank ’s-Gravenhage
Kantonrechter ’s-Gravenhage 23 mei 2001, VN 2001, 36.12 (Integrale
proceskostenvergoeding)
Rechtbank ’s-Gravenhage (pres.) 7 juni 1985, KG 1985, 182 (Bond van Adverteerders)
Rechtbank ’s-Gravenhage (pres.) 23 november 1993, KG 1994,45 (Ruffen)
Rechtbank ’s-Gravenhage (pres.) 1 december 1995, KG 1996, 26 (Vakdiploma wegvervoer)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Haarlem (pres.) 30 november 1998, JV 1999, 40 (De ETAdame)
Rechtbank ’s-Gravenhage 23 december 1998, JB 1999, 35 (NVV)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp ’s-Hertogenbosch 11 mei 1999 JV 1999, 204 (Turkse vestiger)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Amsterdam 15 juli 1999, JV 1999, 266 (Jany)
Rechtbank ’s-Gravenhage 29 oktober 2001, AB 2002, 215 (Franse vreemdeling)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Amsterdam 7 november 2001, LJN AD8869 (Poolse
zelfstandige)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp ’s-Gravenhage 20 november 2001, LJN AD7079 (Engelse
winkeldief?)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Zwolle 14 december 2001, LJN AD9299 (Russische prostituee)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Haarlem 28 februari 2002, LJN AE1442 (Turkse zelfstandige)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Utrecht 28 maart 2002, LJN AE2680 (Bulgaarse prostituee)
Rechtbank ’s-Gravenhage 9 april 2002, LJN AE1787 (Endoscopische nucleotomie)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Utrecht 10 juni 2002, LJN AE5345 (Bulgaarse musicus)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Assen 16 september 2002, LJN AF1211, (Panayotova e.a.)
Rechtbank ’s-Gravenhage (vzr.) 9 oktober 2002, BIE 2003, 32 (Parallelimport Lorzaar
(Cozaar) en Vioxx)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Haarlem 19 februari 2003, LJN AI0700 (Turkse zelfstandige)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Haarlem 21 februari 2003, LJN AF8780 (Poolse bloembollen
vof)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp ’s-Gravenhage 14 maart 2003, LJN AF7245 (Franse cocaïnist)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Rotterdam 25 april 2003, LJN AK3455 (Turkse zelfstandige)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp ’s Gravenhage, 12 mei 2003, LJN AI0756 / JV 2003, 299
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(Oulane)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Haarlem 4 juli 2003, LJN AK3474 (Turkse zelfstandige)
Rechtbank 's-Gravenhage, zp Amsterdam 22 augustus 2003, LJN AL8316 (Poolse prostituee)
Rechtbank 's-Gravenhage, zp Rotterdam 29 augustus 2003, LJN AM3099 (Turkse
zelfstandige)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Zutphen 16 oktober 2003, LJN AN8096 (Belgische
betonvlechter)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Rotterdam 23 oktober 2003, LJN AO6947 (Turkse zelfstandige)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Haarlem 25 november 2003, LJN AN9693 (Griekse
zelfstandige)
Rechtbank ’s-Gravenhage 12 februari 2004, LJN AO3791 (IVF-behandeling)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Rotterdam 3 maart 2004, LJN AP0238 (Turkse zelfstandige)
Rechtbank ’s-Gravenhage 5 april 2004, LJN AO7568 (Lumbale endoscopische nucleotomie)
Rechtbank 's-Gravenhage zp Amsterdam 22 juni 2004, LJN AQ1949 (Turkse zelfstandige)
Rechtbank 's-Gravenhage zp Roermond 9 september 2004, LJN AR3411 (MVV vereiste bij
gezinshereniging)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp ’s-Gravenhage 15 oktober 2004, LJN AR6229 (MVV vereiste)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Amsterdam 19 november 2004, LJN AR6203 / JV 2005, 38
(Nieuwe beperking standstill Turken)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Amsterdam 19 november 2004, JV 2005, 30 (Turkse
zelfstandige)
Rechtbank ’s-Gravenhage 16 februari 2005, LJN AS7584 / JV 2005, 144 (Legesheffing
Turken)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp ’s-Gravenhage 8 april 2005, LJN AT4480 (Paspoortvereiste)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Utrecht 18 april 2005, LJN AT5737 (Hongaarse alias)
Rechtbank ’s-Gravenhage Utrecht 26 mei 2005, LJN AT6721 (Nadere beperking Turkse
zelfstandige)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Rotterdam 30 mei 2005, LJN AT8641 (Legesheffing Turkse
zelfstandige)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp ’s-Gravenhage 7 juni 2005, LJN AT7145 (Salvadoriaan)
Rechtbank ’s-Gravenhage (vzr.) 21 juni 2005, JV 2005, 336 (Poolse gewasverzorgers)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Amsterdam 12 september 2005, LJN AU4250 (Advocaten
echtgenoot)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp ’s-Gravenhage 5 december 2005, LJN AU8661 / JV 2006, 64
(Fransman Oulane)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp ’s-Hertogenbosch 30 mei 2006, LJN AX6829 (Italiaanse
inbreekster)
Rechtbank ’s-Gravenhage 11 juli 2006, LJN AY6608 (Chauffeur in Luxemburg)
Rechtbank ’s-Gravenhage 8 december 2006, LJN AZ6335 (Betfair)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp ’s-Hertogenbosch 6 maart 2007, LJN BA2120 (Turkse
zelfstandige)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Amsterdam 14 juni 2007, LJN BA8505 (Egyptische verhuizer)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Haarlem 27 augustus 2007, JV 2007, 485 (Nederlands
economisch belang)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Arnhem 31 augustus 2007, LJN BB6013 / JNVR 2007/237
(Turkse vestiger)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Haarlem 12 september 2007, LJN BC3344 (Kompozyt)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Amsterdam 26 november 2007, LJN BB9872 (Islamitische
slagerij)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Utrecht 5 december 2007, LJN BB9724 (Letse dochter)
Rechtbank ’s-Gravenhage 17 januari 2008, LJN BD1952 (36 maanden autohuur)
Rechtbank ’s-Gravenhage 21 januari 2008, LJN BC3532 (Deelnemingen buiten EU)
Rechtbank ’s-Gravenhage 29 januari 2008, LJN BD1614 (Poolse rietdekkers)
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Rechtbank ’s-Gravenhage zp Utrecht 5 maart 2008, LJN BC6274 / JNVR 2008, 75 (Turkse
vestiger)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp ’s-Hertogenbosch 12 maart 2008, LJN BC7496 (Tum & Dari
toegepast)
Rechtbank ’s-Gravenhage (vzr.) 19 maart 2008, LJN BC7128 (Vliegtax)
Rechtbank ’s-Gravenhage 29 april 2008, LJN BD4755 (Kennelijke Fransman)
Rechtbank ’s-Gravenhage 6 mei 2008, LJN BD6011 (Voedingsdistributeur)
Rechtbank ’s-Gravenhage (vzr.) 30 mei 2008, LJN BD3321 / JNVR 2008, 133 JV 2008, 289
(Boliviaanse juwelier)
Rechtbank ’s-Gravenhage 3 juli 2008, LJN BD9597 (Meerderheidsdeelneming Polen)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Amsterdam, 4 juli 2008, LJN BD7264 (Marokkaanse
gezinshereniger)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Groningen, 8 juli 2008, LJN BD7243 (29,6 kilo cocaïne)
Rechtbank ’s-Gravenhage 16 juli 2008, LJN BD9475 (Beleggingsmaatschappij te Z)
Rechtbank ’s-Gravenhage 16 juli 2008, LJN BD9480 (Beleggingsmaatschappij Antillen)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp ’s-Gravenhage 26 augustus 2008, LJN BF0172 (Ongewenst)
Rechtbank ’s-Gravenhage 15 september 2008, LJN BF7370 (DHR Poland)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Assen 23 september 2008, LJN BF3214 (Toeristenoplichter)
Rechtbank ’s-Gravenhage 25 september 2008 LJN BG1902 (Karakter Turkse zelfstandige)
Rechtbank ’s-Gravenhage 28 oktober 2008 LJN BG3917 (Turkse zelfstandige echtgenoot)
Rechtbank ’s-Gravenhage zp Utrecht 19 november 2008 LJN BG8125 (Middelenvereiste
Turkse zelfstandige)
Rechtbank ’s-Gravenhage 10 december 2008, LJN BG7784 (Samenwerkende groep)
Rechtbank Groningen
Rechtbank Groningen 3 april 2002, LJN: AE1524 (Grodam)
Rechtbank Haarlem
Rechtbank Haarlem 22 december 2005, LJN AV1154 (Heemsteder renovatie)
Rechtbank Haarlem 23 december 2005, LJN AV1145 (Tewerkgestelde Polen)
Rechtbank Haarlem 21 februari 2006, LJN AV2197 (IJmuidense renovatie)
Rechtbank Haarlem 17 mei 2006, LJN AX7752 (Saab domeinen)
Rechtbank Haarlem 22 mei 2006, LJN AX7112 (Voordeelontnemend karakter geldboete)
Rechtbank Haarlem 17 juli 2006, LJN AY4040 (98% deelneming in Turkije)
Rechtbank Haarlem 31 oktober 2006, LJN AZ1206 (Aftrekbeperking deelnemingen Turkije
en Marokko)
Rechtbank Haarlem 27 februari 2007, LJN BA1518 (Turkse en Guernsey deelneming)
Rechtbank Haarlem 26 oktober 2007, LJN BB8686 (Startgeld tennissers)
Rechtbank Haarlem 1 november 2007, LJN BB8600 (Conserverende aanslag)
Rechtbank Haarlem 9 november 2007, LJN BC2916 (KB-Lux)
Rechtbank Haarlem 28 november 2007, LJN BC2681 (Moedermaatschappij)
Rechtbank Haarlem 17 december 2007, LJN BC6535 (Zetelverplaatsing UK)
Rechtbank Haarlem 14 januari 2008, LJN BC2895 (Rekeningenproject)
Rechtbank Haarlem 15 januari 2008, LJN BC9510 (Stichting Dutch Drivers Detained
Abroad)
Rechtbank Haarlem 17 januari 2008, LJN BC3724 (Fiscale eenheid met Duitse dochter)
Rechtbank Haarlem 18 augustus 2008, LJN BF8821 (Moedermaatschappij Antillen)
Rechtbank Haarlem 19 augustus 2008, LJN BF0870 (Rente coördinatiecentrum)
Rechtbank Haarlem 18 september 2008, LJN BH0276 (Antilliaanse moeder)
Rechtbank Haarlem 29 september 2008, LJN BF8836 (Jaarverslaggeving)
Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Rechtbank ’s-Hertogenbosch 1 augustus 2003, LJN AI1494 (Gynaecologische behandeling)
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Rechtbank ’s-Hertogenbosch 24 oktober 2003, LJN AN9960 (IVF-behandeling)
Rechtbank ’s-Hertogenbosch (vzr.) 1 juni 2004, LJN AP6957 (Incoll t. Fortis)
Rechtbank ’s-Hertogenbosch (vzr.) 11 oktober 2005, LJN AU4115 (Novio)
Rechtbank ’s-Hertogenbosch 26 april 2006, LJN AX1522 (Bindingseisen Son en Breugel)
Rechtbank ’s-Hertogenbosch 19 juni 2007, LJN BA7535 (Lottoverkoper)
Rechtbank ’s-Hertogenbosch (vzr.) 18 januari 2008, LJN BC2157 / JB 2008, 52
(Udense bouwkavels)
Rechtbank Leeuwarden
Rechtbank Leeuwarden (pres.) 25 mei 1988, KG 1988, 242 (Kunstonderwijs)
Rechtbank Leeuwarden 8-5-2007, LJN BA5715 (BPM, feitelijk ter beschikking)
Rechtbank Leeuwarden 21 mei 2008, LJN BD2727 (Erdol)
Rechtbank Maastricht
Rechtbank Maastricht (pres.) 5 juni 1981, KG 1981, 84 (Spielberg)
Rechtbank Maastricht 5 september 1996, NJKort 1997, 41
(Waterleidingmaatschappij Limburg)
Rechtbank Maastricht 6 maart 2002, LJN AE0750 (CZG Ziekenfonds)
Rechtbank Maastricht 6 maart 2002, LJN AE0206 (CZG Ziekenfonds)
Rechtbank Maastricht 26 september 2003, LJN AL3183 (Lymfdrainagebehandeling)
Rechtbank Maastricht 12 maart 2004, LJN AO5785 (Maculaire translocatie 360)
Rechtbank Maastricht 12 maart 2004, LJN AO5719 (Hyperthermiebehandeling)
Rechtbank Maastricht 17 juni 2004, LJN AP8790 (Metallkeramikkrone)
Rechtbank Maastricht 28 juni 2004, LJN AP8808 (IVF-behandeling)
Rechtbank Maastricht 15 juli 2004, LJN AR1682 (Duitse opnames)
Rechtbank Maastricht 18 januari 2005, RSV 2005, 115 (Onderwijsbijdrage en schoolkosten)
Rechtbank Maastricht 1 april 2008, LJN BC8198 (Josemans)
Rechtbank Middelburg
Rechtbank Middelburg 11 maart 2002 LJN AF6290 (Endoscopische behandeling)
Rechtbank Middelburg 23 april 2002, LJN AE6138 (Discusprothese)
Rechtbank Middelburg 16 mei 2002, LJN AE3898 (Endoscopische nucleotomie)
Rechtbank Middelburg 3 mei 2007, LJN BB5250 (Vriendendienst)
Rechtbank Roermond
Kantongerecht Roermond, 18 maart 1997, JAR 1997, 81 / PRG 1997, 4753 (Brentjens)
Rechtbank Roermond 13 november 2001, LJN AD7032 (Smits Peerbooms)
Rechtbank Roermond 25 februari 2005, LJN AS9108 (Rugoperatie)
Rechtbank Roermond 23 november 2005, LJN AU7255 (Crematorium Midden-Limburg)
Rechtbank Roermond 16 januari 2008, LJN BC3081 (Scheeptimmerlieden)
Rechtbank Roermond 27 februari 2008, LJN BC6046 / JV 2008, 87 (Poolse bladveger)
Rechtbank Roermond 19 september 2008, LJN BF3993 (Poolse bedrijfsverbouwers)
Rechtbank Roermond 3 november 2008, LJN BG2562 (Vleesveredelaars)
Rechtbank Rotterdam
Rechtbank Rotterdam 11 november 1999, LJN AA4824 (Commerciële Radioomroep)
Rechtbank Rotterdam 10 maart 2000, LJN AA5069 (Wijsenbeek)
Rechtbank Rotterdam 19 oktober 2005, LJN AU5890 (Euro-sportring t. SGR)
Rechtbank Rotterdam 11 april 2006, LJN AY6267 (Airdata)
Rechtbank Rotterdam 9 mei 2006, LJN AX0344 (Naturalisatietoets)
Rechtbank Rotterdam 22 mei 2006, LJN AX8425 (AUV)
Rechtbank Rotterdam 3 oktober 2006, LJN AZ0057 (Notificatie PSW)
Rechtbank Rotterdam 31 augustus 2007, LJN BB4596 (Philip Morris)
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Rechtbank Rotterdam 31augustus 2007, LJN BB4647 (Philip Morris)
Rechtbank Rotterdam 25 februari 2008, LJN BC5697 (Ontheffing verplichting PSW)
Rechtbank Rotterdam 21augustus 2008, LJN BG0281 (Frequentievergunning lokale omroep)
Rechtbank Utrecht
Kantongerecht Utrecht 10 april 1996, PRG 1996, 4567 (Incassotarief)
Rechtbank Utrecht 24 mei 2002, LJN AE3517 (Second opinion)
Rechtbank Utrecht 24 mei 2002, LJN AE3518 (IVF/ICSI)
Rechtbank Utrecht (vzr.) 18 september 2003, LJN AJ9996 / KG 2003, 219 / NJF 2003, 85
(Staatsloterij t. Stargames)
Rechtbank Utrecht (vzr.) 31 juli 2005, LJN AIO977 (Holland Casino t. Peak)
Rechtbank Utrecht (vzr.) 16 augustus 2005 LJN AU1933 (Q-park)
Rechtbank Utrecht 4 januari 2006, LJN AU8964 / JOR 2006/73 (Sprintplan)
Rechtbank Utrecht (vzr.) 13 juni 2007, LJN BA7015 (Elektronisch Kind Dossier)
Rechtbank Utrecht (vzr.)
19 februari 2008, LJN BC5318 (Poolse visarbeiders)
Rechtbank Utrecht 2 april 2008, LJN BC8320 (Movir)
Rechtbank Zutphen
Rechtbank Zutphen 19 mei 1994, NJkort 1995, 8 (VNB)
Rechtbank Zutphen 31 oktober 2002, LJN AE9934 (Gemeente Woonplaats 1)
Rechtbank Zutphen 12 februari 2003, LJN AF4979 (Recreatiewoning Harderwijk)
Rechtbank Zutphen 12 februari 2003, LJN AF4983 (Kampeercentrum Harderwijk)
Rechtbank Zutphen (vzr.) 9 februari 2004, LJN AO3551 (Anonieme kansspelaanbieders)
Rechtbank Zwolle
Rechtbank Zwolle 7 januari 2003, LJN AF2783 (Deventer dames)
Rechtbank Zwolle 4 december 2007, LJN BB9745 (Hongaarse rietdekkers)
Rechtbank Zwolle (vzr.) 16 april 2008, LJN BC9751 (Plastic Worx)
Rechtbank Zwolle 7 juli 2008, LJN BD8988 (Flevoservice & Flevowash)

B. Geciteerde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Hof van Justitie
zaak 13/61, De Geus/ Bosch
zaak 26/62, Van Gend & Loos
gev. zaken 28-30/62, Da Costa
zaak 6/64, Costa/ ENEL
zaak 16/65, Schwarze
zaak 56/65, LTM
zaak 13/68, Salgoil
zaak 14/68, Walt Wilhelm
zaak 29/68, Milch-, Fett- und Eierkontor II
gevoegde zaken 51 en 54/71, International Fruit Company II
zaak 166/73, Rheinmühlen
zaak 2/74, Reyners
zaak 33/74, Van Binsbergen.
zaak 36/74, Walrave-Koch.
zaak 33/76, Rewe
zaak 45/76, Comet
zaak 107/76, Hoffmann-La Roche
Zaak 30/77, Bouchereau
zaak 106/77, Simmenthal II

273

JURISPRUDENTIEREGISTER

gev. zaken 36/80 en 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association
zaak 279/80, Webb
zaak 283/81, Cilfit
gev. zaken 35/82 en 36/82, Morson and Jhanjan
gev. zaken 286/82 en 26/83, Luisi en Carbone
zaak 14/83, Von Colson.
zaak 107/83, Klopp
zaak 112/83, Société des produits de maïs
zaak 294/83, Les Verts
zaak 205/84, Commissie t. Duitsland
zaak 222/84, Johnston
zaak 118/85, Commissie t. Italië
zaak 314/85, Foto-Frost
zaak 352/85, Bond van adverteerders
zaak 22/86, Heylens
zaak 45/87, Commissie v. Ierland
zaak 103/88, Constanzo
zaak 113/89, Rush Portuguesa
zaak 198/89, Touristengids Griekenland
zaak 221/89, Factortame II
zaak 340/89, Vlassopoulou
zaak 363/89, Roux
gevoegde zaken C-87/90, C-88/90 en C-89/90, Verholen
zaak C-76/90, Säger
zaak C-159/90, Grogan
zaak C-204/90, Bachmann
zaak C-97/91, Borelli
gev. zaken C-267 en 268/91, Keck
zaak C-272/91, Lottomatica
zaak C-275/92, Schindler
zaak C-43/93, Van der Elst
zaak C-55/93, Van Schaik
zaak C-384/93, Alpine investments
zaak C-415/93, Bosman
zaak C-484/93, Svensson
gevoegde zaken C-430/93 en C-431/93, Van Schijndel
zaak 55/94, Gebhard
zaak C-101/94, Commissie t. Italië
zaak C-3/95, Broede
gev. zaken C-34 tot C-36/95, De Agostini
zaak C-222/95, Parodi
zaak C-321/95 P, Greenpeace
zaak C-35/96, Commissie t. Italië
gev. zaken C-51/96 en C-191/97, Deliège
zaak C-67/96, Albany
zaak C-158/96, Kohll
zaak C-348/96, Calfa
zaak C-410/96, Ambry
zaak C-115/97 tot C-117/97, Brentjes
zaak C-124/97, Läärä
zaak C-302/97, Konle
zaak C-355/97, Beck
zaak C-97/98, Peter Jägerskiöld
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zaak C-240/98– C-244/98, Océano
zaak C-251/98, Baars
zaak C-349/98, Calfa
zaak C-405/98, Gourmet
zaak C-157/99, Smits en Peerbooms
zaak C-268/99, Jany
zaak C-385/99, Müller/Fauré
zaak C-50/00 P, UPA
zaak C-208/00, Überseering
zaak C-436/00, X en Y
zaak C-453/00, Kühne & Heitz
zaak C-111/01, Gantner
zaak C-167/01, Inspire Art
gev. zaken C-264/01, C-306/01, C-354/01 en C-355/01, AOK-Bundesverband
zaak C-243/01, Gambelli
zaak C-300/01, Anomar
zaak C-364/01, Erven Barbier
zaak C-428/01, Orfanopoulos
zaak C-263/02, Jégo-Quéré
zaak C-327/02, Panayotova e.a.
zaak C-464/02, Commissie/Denemarken
zaak C-467/02, Cetinkaya
zaak C-58/03, Encheva
zaak C-105/03, Pupino
zaak C-170/03, Feron
zaak C-231/03, Coname
zaak C-376/03, zaak D
zaak C-445/03, Commissie t. Luxemburg
zaak C-446/03, Marks & Spencer II
zaak C-458/03, Parking Brixon
gev. zaken C-151/04 en C-152/04, Nadin en Durré.
zaak C-461/03, Gaston Schul
zaak C-196/04, Cadbury Schweppes
zaak C-244/04, Commissie t. Duitsland
zaak C-260/04, Commissie t. Italië
gev. zaken C-338/04, C-359/04 en C-360/04, Placanica
zaak C-372/04, Watts
zaak C-470/04, N-zaak
zaak C-234/04, Rosmarie Kapferer
zaak C-494/04, Lasertec
zaak C-506/04, Wilson,
zaak C-16/05, Tum & Dari
zaak C-157/05, Holböck
zaak C-168/05, Mostaza Claro
zaak C-170/05, Denkavit
zaak C-222/05, Van der Weerd
zaak C-231/05, Oy aa
zaak C-242/05, Van de Coevering
zaak C-298/05, Columbus
zaak C-341/05, Laval
zaak C-444/05, Stamatelaki
zaak C-438/05, Viking
zaak C-162/06, International Mail Spain
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zaak C-210/06, Cartesio
zaak C-220/06, Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de
Correspondencia
gevoegde zaken C-317-320/08, Alassini
zaak C-346/06, Rüffert
zaak C-409/06, Winner Wetten
zaak C-105/07, Lammers en Van Cleeff
zaak C-42/08, Ilhan
zaak C-127/08, Metock
zaak C-203/08, Betfair
zaak C-258/08, Ladbrokes t. Lotto
zaak C-433/08, Yaesu Europe
zaak C-137/09, Elchinov
zaak C-151/09, UGT-FSP
gevoegde zaken C-307/09 tot en met C-309/09, Vicoplus
zaak C-158/10, Johan van Leendert Holding BV
Gerecht
zaak T-51/89, Tetrapak

276

NAWOORD
Dit is misschien wel het meest gelezen onderdeel van een proefschrift. Maar
leest u toch vooral de hieraan voorafgaande teksten, daar is namelijk het werk in
gaan zitten. Lezer, zullen we het als volgt afspreken? U leest eerst een stukje
proefschrift, en dan een stukje nawoord met het traditionele brokje weemoed en
vleiende dankbetuigingen.
Lees nu eerst de Proloog
Dank aan de sprekers van het recht – rechters, practici en wetenschappelijke
vakgenoten met wie ik mocht spreken over mijn onderzoek in de afgelopen
jaren. Deze gesprekken hebben feitelijk bijgedragen aan de ontwikkeling van
mijn begrip en de weerslag van het onderzoek in dit boek.
Lees nu Hoofdstuk 1 Inleiding
Natuurlijk dank aan mijn promotoren, prof. Jan Jans en dr. Annette Schrauwen.
Voor het vertrouwen en de voortdurende stimulans, de zoektocht naar synthese,
het bondig geformuleerd eigen geluid. Mede door jullie aansporingen ben ik in
de afgelopen jaren echt gegroeid in het juridische academische ambacht. Ik zal
het vanaf nu vaker met jullie oneens zijn, dat beloof ik.
Leest u nu Hoofdstuk 2 Over nationale rechterlijke autonomie, een theoretische
inkadering ?
Dank aan de ervaren beoordelingscommissie van het proefschrift. Ik ben vereerd
dat u allen in deze commissie zitting hebt willen nemen. Dank voor de glossen,
precisering en uw uiteindelijk uiteenlopende visies op het onderwerp van dit
boek. U hebt het merkbaar grondig gelezen, dat waardeer ik zeer.
Lees nu vooral Hoofdstuk 3 rechterlijke autonomie in de materieelrechtelijke
toepassing en uitlegging
Dank aan de Afdeling Internationaal en Europees publiekrecht van de
Universiteit van Amsterdam voor de plezierige werkomgeving in de afgelopen
jaren, het positieve klimaat van onderzoek en ontwikkeling, de reuring en
welbegrepen vrijheid. Dank aan de studenten die ik heb mogen begeleiden bij
hun kennismaking met het dynamische Europees recht. Maar zeker ook dank
aan prof. Annetje Ottow voor de onbelemmerde vestiging en mogelijkheid om
genoemde onderzoeks- en onderwijsdiensten voort te zetten bij het Europa
Instituut in Utrecht. Het is een voorrecht om daar met een enthousiaste club
collega’s te vertoeven.
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Zoals u inmiddels vast hebt gemerkt, is dit proefschrift geschreven om gelezen
te worden. Dank aan Wies Smit voor het nog beter leesbaar maken van de
teksten door de oneffenheden glad te strijken. Vanzelfsprekend mag ook u als
lezer haar daar dankbaar voor zijn.
Leest u nu Hoofdstuk 4 Prejudicieel verwijzingsrecht en rechterlijke autonomie
eerst?
Dank aan de andere sferen van gezelschap waar ‘de geest van samenwerking
heerst’: de Academische Club, de CourtWatch en European Affairs, het bestuur
van de NVER en de STER.
Leest u dan nu Hoofdstuk 5 Nationale Europeesrechtelijke precedenten
Grote dank aan mijn familie en goede vrienden. U zet de precedenten in mijn
leven. Enkele vrienden wil ik hier zeker noemen, Gerben Dijkman (Advocaat),
Michael Frese (efficiënt), Hans de Greef (hora ruit!), Erik Idema (verhaler en
gezel voor het leven) en Neeldert van Laar en Matthea Westerduin-van Laar
(verknocht in voor- en tegenspoed).
Paranimfen, Thomas Beukers en Antoon Blokland, u beseft welk een eer het is
mij te mogen assisteren.
Dank aan mijn schoonouders en schoonfamilie, het gezin De Greef. Het is een
voorrecht om in uw kring te verkeren en door het leven te gaan als de enige
werkelijk ideale schoonzoon.
Een Van Harten kenmerkt zich door zijn autonome aard. Dank aan mijn vader,
Jan van Harten, de autonomie zelve. Hij zocht altijd een subtiel evenwicht
tussen de ernst, het joie de vivre en de homo ludens. Dank aan mijn
bewonderenswaardig doorzettende moeder, Johanna van Harten. Dank aan mijn
vriendelijke vrind en dierbare broer Frederik en zijn vrouw Ingrid. Het gezin
waaruit ik voortkom: de bron van bezield leven.
Dank aan… Ja, u bent bijna aan het einde van nawoord en het boek, leest u
vooral nog even Hoofdstuk 6 Slotbeschouwing
…dank aan An, mijn antwoord; wij samen met onze lieve Belle en Neeltje. Elke
slotbeschouwing is met jullie een begin van nog veel mooiers.
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