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ii Introductie
Dee ongeldige richtlijn was een dankbaar onderwerp voor de
exploratiee van het juridisch 'gezag' dat aan dit instrument moet worden toegekend.. Het is dat 'gezag' dat aan de basis ligt van de juridisch interessante vraag
betreffendee de geldigheid van het nationale recht. Is dit recht, specifiek aangenomenn om de ongeldige richtlijn te implementeren, nog steeds geldig nadat
dee richtlijn zelf is vernietigd of ongeldig verklaard door het HvJ? Deze centrale
vraagg is in de eerste plaats van theoretische relevantie omdat het licht werpt op
dee vraag welk juridisch 'gezag' aan de richtlijn wordt toegekend.
InIn de tweede plaats heeft deze vraag natuurlijk ook een praktische relevantie.
Hoewell relatief zeldzaam, kan veilig worden aangenomen dat het fenomeen van
dee ongeldige richtlijn ook in de toekomst zal voorkomen, al dan niet als 'kaderwet'' (de nieuwe benaming die het richtlijn-instrument krijgt in het nieuwe
Verdragg tot vaststelling van een Constitutie voor Europa). Derhalve zullen de
juridischee vragen die deze ongeldigheid oproept ook in de toekomst van belang
blijvenn voor de Europese en nationale wetgevers of rechters, advocaten en niet in
dee laatste plaats voor de Europese burger. Waar de richtlijn de burger in principe
niett rechtstreeks raakt, wordt het nationale uitvoeringsrecht geacht dat wel te
doen.. Voor burgers is het derhalve van het grootste belang te weten wat de status
iss van nationale implementatiewetgeving waaruit velerlei rechten en plichten
kunnenn voortvloeien.
I.II Het 'duale karakter' van de richtlijn
Zonderr twijfel zal de richtlijn nog lange tijd het rechtsinstrumentt zijn dat, van alle Gemeenschaps- en Unie instrumenten de meeste juridischee vragen opwerpt. Dergelijke vragen beginnen al met de definiëring van dit
hybridee instrument waarvoor nationaal en international rechtelijke kaders tekort
lijkenn te schieten. Een belangrijk vertrekpunt van deze studie was derhalve het
'dualee karakter' van de richtlijn. Het instrument doet aan rechtstreekse normstellingg doch tevens draagt het op tot normstelling. Deze gedeeltelijk wetgevende
enn gedeeltelijk opdragende aard van de richtlijn is door het HvJ verwoord in zijn
GibraltarGibraltar uitspraak waarin het de richtlijn betitelde als een 'vorm van indirecte
wet-- of regelgeving'. Het is deze 'dualiteit' die in deze studie centraal stond.
Duidelijkk is dat deze vernietiging/ongeldigverklaring van een richtlijn door
hett HvJ het 'opdracht' karakter van de richtlijn reduceert tot een historisch feit.
Minderr duidelijk is echter of het 'wetgevende' of'normstellende' karakter nog
steedss juridisch effect kan produceren door middel van de aangenomen implementatiewetgeving.. Het is deze laatste vraag die het noodzakelijk maakt om vast
tee stellen wat het juridisch 'gezag' is van de richtlijn.
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22 De wisselwerking tussen de aanvechting en het 'gezag7
vann de richtlijn
Dee vraag naar het juridisch 'gezag' van de EG richtlijn werpt
zijnn schaduw reeds vooruit naar de fase waarin de geldigheid van de richtlijn
wordtt aangevochten. In hoofdstuk 2 is gebleken dat de normstellende aard van
richtlijnenn het particuliere nietigheidsberoep tot op grote hoogte beperkt als
gevolgg van de alom bekende formulering van Artikel 230, vierde alinea, EG en
dee enge uitleg die daaraan doorgaans wordt gegeven in de (Plaumann) rechtspraakk van het HvJ. Echter, geen beperkingen van het particuliere nietigheidsberoepp worden ontleend aan het 'opdracht karakter' van de richtlijn. Daarmee
erkentt het Europese recht zelf dat er mogelijkerwijs een belang voor de burger
schuiltt in de ongeldigheid van de richtlijn, iets wat juridisch moet samenhangenn met de status van het nationale uitvoeringsrecht. Dat burgers dergelijke
belangenn kunnen hebben wordt ook duidelijk bij bestudering van de mogelijkheidd om prejudiciële geldigheidsvragen op te werpen voor de nationale rechter
alsmedee in het kader van voorlopige bescherming tegen een richtlijn op grond
vann de Zuckerfabrik jurisprudentie.
Inn het algemeen kan gesteld worden dat naar Europees recht het 'opdracht
karakter'' van de richtlijn private rechtsbescherming niet uitsluit. Doch datzelfde
Europesee recht maakt ook niet prima facie duidelijk hoe derhalve de constitutionelee relatie tussen richtlijn en uitvoeringsrecht moet worden beschouwd. In
dezee studie is deze vraag onderzocht vanuit het Europeesrechtelijke perspectief
enn het nationaalrechtelijke perspectief.

33 Het juridisch 'gezag7 van de richtlijn in het Europese
recht:: de per se regel
Hett onderzoek naar het 'juridisch gezag' van de richtlijnen
inn het Europese recht vertaalde zich naar de vraag of het Europese recht een
zogenaamdee per se regel bevat. Deze regel zou inhouden dat het enkele feit {per
se)se) dat een EG richtlijn ongeldig is de ongeldigheid van het nationale recht met
zichh meebrengt. Met de vraag naar deze eventuele per se regel hing samen de
vraagg of het Europese recht aan richtlijnen eventueel binnen nationaal recht een
soortt pseudo-formeelwettelijke status toekent. Legt het Europese recht aan het
nationalee uitvoeringsrecht de status op van 'gedelegeerde wetgeving'?
InIn hoofdstuk 3 werd geconcludeerd dat het Europese recht een dergelijke per
sese regel niet kent en dat het derhalve niet aan richtlijnen een psuedo-fomeelwettelijkee status toekent. De algehele systematiek van het EG recht alsmede
dee rechtspraak van het HvJ die zijdelings het onderwerp raakt noopten tot de
conclusiee dat het Europese recht niet een dergelijk vergaand juridisch 'gezag'
aann de richtlijn toekent. De ongeldigverklaring per se van de richtlijn heeft geen
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consequentiess voor het nationale uitvoeringsrecht hetgeen tevens dient als een
ontkrachtingg van enig soort van delegatiestatus die het EG recht aan dit nationalee recht zou 'opleggen'. Vanuit het Europese recht geredeneerd moet dergelijke
wetgevingg worden beschouwd als originair en niet als gedelegeerd. Juridische
gevolgenn van de ongeldigheid van de richtlijn per se moeten dus afhangen van
dee nationale rechtstelsels van de lidstaten en het juridisch 'gezag' dat deze stelselss toekennen aan de richtlijn.

44 De richtlijn als onderdeel van het Europese rechtssysteem
Dee afwezigheid van een Europese per se regel wil niet zeggen
datt het Europese recht niet incidenteel de status van het nationale uitvoeringsrechtt raakt. Het onderwerp van de ongeldige richtlijn betreft niet alleen de
relatiee tussen twee rechtsinstrumenten (richtlijn en uitvoeringsregel) doch
daarmeee ook die tussen twee rechtssystemen. Noch de nationale wet noch de
Europesee richtlijn kunnen volledig worden losgezien van hun eigen 'juridische
omgeving'.. Belangrijk daarbij is dat het normenapparaat waaraan de Europese
richtlijnn moet conformeren voor een deel bestaat uit normen waaraan ook het
nationalee uitvoeringsrecht moet voldoen. Wanneer een richtlijn wordt ongeldig
verklaardd wegens strijd met een dergelijke norm is het nationale implementatierechtt tevens geraakt, zij het niet door de ongeldigverklaring per se van de
richtlijn,, maar door de noodzakelijke, incidentele, constatering dat dit recht
ookk in strijd moet worden geacht te zijn met (hoger) Gemeenschapsrecht. Van
belangg bij de constatering van deze eventuele 'incidentele gevolgen' voor het
uitvoeringsrechtt zijn dan de vragen naar de adressering en de reikwijdte van
dergelijkee Europese normen.
Watt het eerste punt betreft is hoofdzakelijk van belang geweest om de zogenaamdee 'dubbel adresserende norm' (double addressing norm) te identificeren in
hethet Europese recht. Uitgangspunt hierbij is dat de gevolgen van de ongeldigheid
vann richtlijn een zuiver nationale aangelegenheid zijn indien de geschonden
normm van een procedurele aard is en tot doel heeft de belangen te beschermen
vann de lidstaten of van de Europese instellingen zelf. In een dergelijke situatie
kunnenn de nationale wet- en regelgevers niet worden gezien als adressaten van
dee norm welke de richtlijn schond maar hooguit als begunstigden. Een belangrijkk voorbeeld van een dergelijke norm is die betreffende de juiste rechtsbasis.
Bijj het bespreken van deze 'dubbel adresserende normen' rezen interessantee vervolgvragen. Zo is er de vraag naar de status van bepaalde normen in
dee Europese rechtsorde. Die vraag is relevant met betrekking tot verdragen en
internationaall gewoonterecht. Dat deze normen dubbel adresserend zijn kan
gemakkelijkk worden aangenomen, met verwijzing naar Artikel 300 lid 7 EG
dochh daaraan voorafgaand moeten dan wel worden vastgesteld dat richtlijnen
überhauptt zelf getoetst kunnen worden aan deze normen.

387 7

THEE INVALID DIRECTIVE

Eenn tweede vervolgvraag die rees in het kader van de 'dubbel adresserende
norm'' is of deze norm inderdaad de Europese en de nationale wetgever in de
dezelfdee mate adresseert. Dit punt bleek interessant in het kader van de basisregelss betreffende de interne markt (de 'vier vrijheden'). Er lijken gevallen te
zijnn waarin de Europese wetgever meer geoorloofd is dan de nationale wetgever.
Inn dergelijke gevallen geniet de nationale implementatiewetgeving een soort
'bescherming'' door de richtlijn tot het moment dat deze laatste wordt ongeldig
verklaard.. Interessante constatering daarbij is dat ook indien die ongeldigverklaringg haar oorzaak vindt in een norm die op zich niet 'dubbel adresserend' is, het
uitvoeringsrechtt in strijd komt met de 'vier vrijheden'.
Ookk de reikwijdte van Europese normen is niet altijd duidelijk, hetgeen tot
interessantee vragen kan leiden na de ongeldigverklaring van een richtlijn. Zo
iss er het probleem van de reikwijdte van de algemene beginselen van Gemeenschapsrecht.. Het lijkt erop dat de ongeldigverklaring van de richtlijn het gevolg
heeftt dat de nationale implementatiewetgeving buiten het bereik van deze
algemenee beginselen komt. Ook interessant is de vraag naar de reikwijdte van
dee exclusiviteit van gemeenschapsbevoegdheden na de ongeldigverklaring van
eenn richtlijn. Het kan zijn dat met de ongeldigverklaring van een richtlijn aan
dezee exclusiviteit tijdelijk een eind komt. Ook de reikwijdte van het beginsel
vann Gemeenschapstrouw (Artikel 10 EG) roept vragen op. Het lijkt erop dat de
lidstatenn na ongeldigverklaring van een richtlijn zich binnen deze reikwijdte
bevindenn doch dat de concrete verplichting die hieruit voortvloeit beperkt blijft
tott consultatie.

55 Het juridisch 'gezagf van de richtlijn in nationaal recht
InIn de vier Lidstaten die werden onderzocht in deze studie, het
Verenigdd Koninkrijk, België, Frankrijk en Nederland, wordt op verschillende
wijzenn juridisch 'gezag' toegekend aan de richtlijn. Inherent aan de verschillen
inn constitutionele traditie tussen deze staten is dat er ook verschillen zijn op het
puntt van het toekennen van juridisch 'gezag' aan de richtlijn. Deze verschillen
wordenn bovendien vergroot als men in beschouwing neemt de sub-nationale
richtlijnimplementatiee door gefedereerde entiteiten (in België) of entiteiten met
gedevolueerdee wetgevingsbevoegdheden (het Verenigd Koninkrijk). Deze vier
statenn overziend kan in het algemeen de conclusie worden getrokken dat het
'gezag'' dat wordt toegekend aan de richtlijn minder groot is in het Franse rechtssysteemm dan in het Belgische, het Nederlandse en zeker in het Britse rechtssysteem. .
Eenn belangrijk punt van overeenkomst tussen de vier onderzochte rechtssystemenn is dat richtlijnen de bevoegdheid geven om bestaande executieve
wetgevingsbevoegdhedenn te benutten of, belangrijker, dat richtlijnen een nieuwe
executievee wetgevingsbevoegdheid doen ontstaan. Het laatste verschijnsel is het
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meestt prominent aanwezig in het Verenigd Koninkrijk alwaar, onder het regime
vann de European Communities Act 1^2 de richtlijn een zeer brede wetgevingsbevoegdheidd voor de regering constitueert. Dit is eveneens, maar in mindere
mate,, het geval in België, Nederland en Frankrijk. Variatie kan ook worden
aangetroffenn bij beantwoording van de vraag of onder 'gezag' van de richtlijn, de
regeringg afbreuk kan doen aan parlementaire bevoegdheden {het fenomeen van
dee zogenaamde 'Hendrik VIII clausules'). Deze techniek wordt veel toegepast in
hett Britse rechtssysteem maar kan, zij het in minder mate, ook worden aangetroffenn in België, Nederland en Frankrijk. Hierbij is verdere variatie mogelijk op
hethet punt van de waarborgen waarmee dergelijk regeringsoptreden wordt omgeven,, in het bijzonder de waarborg van latere 'parlementaire ratificatie', iets dat
verplichtt is in Frankrijk doch zelden wordt vereist in het Verenigd Koninkrijk.
Afgezienn van het gebruik en ontstaan van executieve wetgevingsbevoegdhedenn kan aan richtlijnen ook 'gezag' worden toegekend op het gebied van procedurelee wetgevingswaarborgen. Het kan zijn dat bepaalde waarborgen niet, of
minder,, noodzakelijk worden geacht wanneer wetgeving beoogt een richtlijn om
tee zetten. Belangrijk voorbeeld hiervan is de verplichte consultering van adviesorganen.. Wederom kunnen verschillen worden aangetroffen. In België kan
adviseringg door de Raad van State in sommige gevallen zeer summier zijn, dan
well geheel achterwege blijven terwijl in Nederland alle adviesplichten kunnen
vervallenn behalve nu juist de verplichte advisering door de Raad van State.
Verderr bewijs van het 'gezag' van de richtlijn kon worden waargenomen in
hett Verenigd Koninkrijk alwaar onder het 'gezag' van richtlijnen gedevolueerde
bevoegdhedenn opnieuw kunnen worden uitgeoefend door het centrale gezag. In
Belgiëë daarentegen is een dergelijk re-centralisering van bevoegdheden niet snel
tee verwachten gezien de vergaande waarborgen die dat rechtsstelsel toekent aan
dee gefedereerde wetgevers.
Eenn gemeenschappelijk punt van belang bij het vaststellen van de hoeveelheidd 'gezag' die nationaal recht zou moeten toekennen aan richtlijnen zou
kunnenn liggen in de toets van de 'democratische lekkage' die zou kunnen
optredenn tijdens het implementatieproces. Centrale vraag daarbij is of, en zo
jaa hoeveel, beleidsvrijheid wordt overgelaten aan de implementatiewetgever
wanneerr deze op een afwijkende, vaak minder democratische, wijze te werk
gaatt als wanneer hij buiten de implementatiecontext had opgetreden. Volgens
dezee toets zou het kwantificeren van de beleidsvrijheid die de richtlijn nog
steedss laat aan de lidstaten bepalend moeten zijn voor de hoeveelheid 'gezag'
diee nationaal recht aan deze richtlijn toekent. In het Verenigd Koninkrijk lijken
dee mogelijkheden voor dergelijke democratische lekkage het grootst. Daar moet
well bij bedacht worden dat het referentiekader voor dergelijke 'lekkage' het
autonomee wetgevingsproces is en het is nu eenmaal een feit dat de regering in
hethet Verenigd Koninkrijk van oudsher over ruime (wetgevings)bevoegdheden
beschikt.. Desalniettemin lijken de wetgevingsbevoegdheden van de Britse regeringg toch groter in de implementatie context dan in een 'autonome context', in
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hett bijzonder wanneer daarbij de uitgebreide 'Henry VIII bevoegdheden' worden
meegewogen. .
Hoee meer gezag wordt toebedeeld aan de richtlijn in de verschillende rechtssystemen,, hoe kwetsbaarder het implementatierecht wordt (of zou moeten
worden)) voor de mogelijke ongeldigheid van een richtlijn. Een goed voorbeeld is
hett Britse implementatierecht dat is aangenomen op de tweevoudige basis van
dee richtlijn en de European Communities Act 1972. Al deze maatregelen zijn naar
Britss recht ultra vires op het moment dat de onderliggende richtlijn ongeldig
blijktt te zijn. Dit feit in combinatie met het feit dat de Britse implementatiewetgevingg relatief gemakkelijk is aan te vechten onder de application for judicial
reviewreview procedure verklaart waarom de meeste prejudiciële vragen over geldigheidd van richtlijnen afkomstig zijn van Britse rechters. Van de vier rechtssystemenn die werden onderzocht lijkt derhalve het Britse systeem het dichtst in de
buurtt te komen van een systeem met een 'per se regel' welke niet kon worden
aangetroffenn in het Europese rechtssysteem.

66 Toekomstige ontwikkelingen: van soevereiniteit naar
autonomie? ?
Hett is in het verleden gebleken dat het Gemeenschaps- en
Unierechtt een dynamisch rechtssysteem vormt. Het is dus maar de vraag of de
conclusiess die getrokken werden uit deze studie onveranderlijk zijn. In het bijzonderr rijst de vraag of in de toekomstige Europese constitutie meer 'juridisch
gezag'' kan worden toegekend aan de richtlijn. Dat zou kunnen resulteren in een
richtlijnn welke, vanuit Europees rechtelijk oogpunt, de status is toebedeeld van
eenn rechtsbasis waaraan nationaal implementatierecht zijn legaliteit ontleent.
Dann zou de ongeldigheid per se van de richtlijn resulteren in nationaal recht dat
zijnn Europese rechtsbasis ontbeert.
Hett is goed hierbij op te merken dat het nieuwe Verdrag tot vaststelling
vann een Europese Grondwet voor het eerst een richtlijn kwalificeert als een
'wetgevingshandeling'' en deze daarbij de meer prestigieuze benaming geeft
vann 'kaderwet'. Wellicht dat de vraag naar het juridisch 'gezag' van de richtlijn
opnieuww oprijst in deze toekomstige nieuwe context. Zou bijvoorbeeld nieuwe
rechtspraakk het HvJ zover gaan dat het aan deze 'wetgevingshandelingen' een
pseudo-formeelwettelijkee status toekent in de nationale rechtssystemen? De
termm 'wetgevingshandeling' in de systematiek van het nieuwe grondwettelijke
verdragg lijkt immers verder te gaan dan een neutraal begrip dat simpelweg duidt
opp regelgeving.. Het nieuwe verdrag introduceert immers ook expliciet de tegenhangerr van de wetgevingshandeling: de 'handeling niet zijnde een wetgevingshandeling'' waar de 'Europese verordening' onder valt met eveneens een algemenee strekking. Is het denkbaar dat nationale bevoegdheden tot implementatie
vann Europese 'kaderwetten' in de toekomst nog steeds worden beschouwd als
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'originairee lidstaat bevoegdheden'? Of kan deze gedachte alsnog plaats maken
voorr een Europees 'delegatie' concept, resulterend in een Europese per se regel?
Indienn men accepteert dat het conceptuele denken over de bron van het juridischh 'gezag' van richtlijnen zou kunnen veranderen is dat op zichzelf natuurlijk
eenn significant gegeven. Het duidt op de mogelijkheid dat absolute 'soevereiniteit'' van lidstaten in deze context (hetgeen, gezien de uitkomst van deze studie,
dee status quo lijkt te zijn) als concept wordt verruild voor een concept van lidstaat
'autonomie'.. Soevereiniteit is een rigide concept terwijl autonomie flexibel is.
Binnenn een autonomie-concept zou het 'gezag' dat de richtlijn heeft binnen de
nationalee rechtssystemen wellicht in de toekomst 'Europeaniseren'.
All met al blijven er dus goede redenen om alert te blijven op aanwijzingen
inn literatuur, EU (primaire) wetgeving en EU rechtspraak die zouden kunnen
wijzenn op een kentering in het conceptuele denken over het juridisch 'gezag'
vann de richtlijn/kaderwet en derhalve over de constitutionele relatie tussen dit
Europeess rechtsinstrument en zijn nationaal implementatierecht. Uit deze
studiee blijkt dat in het bijzonder toekomstige rechtspraak over de ongeldige
richtlijn/kaderwett nauwkeurig in de gaten moet worden gehouden.
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