
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Unierecht kan niet worden ingeroepen om minimumbeloning voor ingenieur
terzijde te schuiven

Grosheide, E.F.

Publication date
2022
Document Version
Final published version
Published in
Jurisprudentie Arbeidsrecht

Link to publication

Citation for published version (APA):
Grosheide, E. F. (2022). Unierecht kan niet worden ingeroepen om minimumbeloning voor
ingenieur terzijde te schuiven. 55. Case note on: Hof van Justitie van de Europese Unie,
18/01/22, ECLI:EU:C:2022:33 Jurisprudentie Arbeidsrecht, 31(3), 574-575.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/unierecht-kan-niet-worden-ingeroepen-om-minimumbeloning-voor-ingenieur-terzijde-te-schuiven(2a5e0840-d9c8-4f09-9ad3-9055661f126e).html


Sdu opmaat.sdu.nl566

55 «JAR»

Jurisprudentie Arbeidsrecht 26-02-2022, afl. 3

 
 

55

Unierecht kan niet worden ingeroepen om 
minimumbeloning voor ingenieur terzijde te 
schuiven

Hof van Justitie EU 
18 januari 2022, nr. C-261/20, 
ECLI:EU:C:2022:33
(mr. Lenaerts, mr. Bay Larsen,  
mr. Arabadjiev, mr. Prechal, mr. Jürimäe,  
mr. Lycourgos, mr. Regan, mr. Rodin,  
mr. Ziemele, mr. Passer, mr. Ilešič,  
mr. Biltgen, mr. Xuereb, mr. Piçarra,  
mr. Rossi)
Noot mr. E.F. Grosheide

Minimumtarieven architecten. Vrij verkeer 
van diensten. Horizontale werking EU-recht. 
Geen directe werking Dienstenrichtlijn in 
geschil tussen particulieren. 

[VEU art. 4 lid 3; VWEU art. 49; Richtlijn 
2006/123/EG art. 15 lid 1, lid 2 sub g en lid 3]Noot mr. E.F. Grosheide

In het Duitse besluit inzake de honoraria voor ar-
chitecten en ingenieurs staan minimumtarieven 
voor bepaalde basisdiensten van architecten en 
ingenieurs. Partijen sluiten op 2 juni 2016 een in-
genieursovereenkomst, waarbij zij een lager ho-
norarium overeenkomen dan volgt uit het besluit. 
De opdrachtnemer zegt de overeenkomst een jaar 
later op en stuurt een eindfactuur met een hono-
rarium berekend volgens het besluit. In deze pro-
cedure vordert de opdrachtnemer betaling van 
het hogere bedrag. In eerste aanleg en in hoger 
beroep wordt hij grotendeels in het gelijk gesteld. 
Op 4 juli 2019 oordeelt het Hof van Justitie EU dat 
het besluit in strijd is met de Dienstenrichtlijn. Bij 
de hoogste federale rechter staat nu ter discussie 
of de bepalingen uit de Dienstenrichtlijn recht-
streekse werking hebben in een geding tussen 
particulieren, zodat het besluit ter zijde moet wor-
den geschoven. Richtlijnconforme interpretatie 
van het besluit is niet mogelijk, omdat dit neer-
komt op een uitleg contra legem. De rechter richt 
zich tot het Hof van Justitie EU met prejudiciële 
vragen.

Het Hof stelt voorop dat een nationale bepaling in 
beginsel buiten toepassing moet worden gelaten 
als die bepaling niet in overeenstemming met het 
EU-recht kan worden uitgelegd. Omdat een richt-
lijn geen verplichtingen aan particulieren kan op-
leggen, kan deze ook niet tegenover een particu-
lier worden ingeroepen. Dit betekent dat de 
nationale rechter niet verplicht is om alléén op 
grond van een bepaling van een richtlijn een daar-
mee strijdige bepaling van nationaal recht buiten 
toepassing te laten, ook al is de bepaling in de 
richtlijn voldoende duidelijk, nauwkeurig en on-
voorwaardelijk. De nationale rechter hoeft het be-
sluit op grond van de Dienstenrichtlijn dus niet ter 
zijde te schuiven. Hieraan doet niet af de mogelijk-
heid om het besluit op grond van het nationale 
recht buiten toepassing te laten. Ook kan de bena-
deelde partij schadevergoeding vorderen van de 
staat wegens het onjuist implementeren van het 
EU-recht. Omdat het hier een zuiver interne situa-
tie betreft, wordt niet toegekomen aan de vraag of 
art. 49 VWEU zich verzet tegen de toepassing van 
het besluit.

NB. Soms geeft het Hof in een situatie waarin na-
tionaal recht in strijd is met Unierecht, toch hori-
zontale werking aan het Unierecht middels toe-
passing van een bepaling uit het Handvest 
Grondrechten, mits die in een richtlijn of verorde-
ning wordt uitgewerkt: de zogeheten Kücükdeve-
ci-exceptie. Kennelijk ziet het Hof hier geen ruimte 
voor deze constructie, omdat de toepasselijke 
bepalingen uit de Dienstenrichtlijn met name be-
ogen om de verplichtingen van lidstaten vast te 
stellen en niet om rechten toe te kennen aan par-
ticulieren (r.o. 40). Zie over de Duitse tarieven 
voor architecten en ingenieurs ook «JAR» 
2019/205, m.nt. Said.

Thelen Technopark Berlin GmbH
tegen
MN.

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing be-
treft de uitlegging van artikel 49 VWEU en artikel 
15, lid 1, artikel 15, lid 2, onder g), en artikel 15, 
lid 3, van richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 2006 be-
treffende diensten op de interne markt (PB 2006, 
L 376, blz. 36).
2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een 
geding tussen Thelen Technopark Berlin GmbH 
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(hierna: “Thelen”) en MN over de betaling van 
honoraria aan laatstgenoemde.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht
3. Overweging 6 van richtlijn 2006/123 luidt:
“Alleen de rechtstreekse toepassing van de artike-
len [49 en 56 VWEU] volstaat niet om [de belem-
meringen voor de vrijheid van vestiging van 
dienstverrichters in de lidstaten en voor het vrije 
verkeer van diensten tussen lidstaten] op te hef-
fen, enerzijds omdat een behandeling per geval 
via inbreukprocedures tegen de betrokken lidsta-
ten, zeker na de uitbreiding uiterst ingewikkeld 
zou zijn voor de nationale en [Unie-instellingen], 
en anderzijds omdat vele belemmeringen pas 
kunnen worden opgeheven nadat nationale wet-
telijke regelingen, onder meer door middel van 
administratieve samenwerking, zijn gecoördi-
neerd. Zoals het Europees Parlement en de Raad 
[van de Europese Unie] hebben erkend, kan een 
[...] wetgevingsinstrument [van de Unie] een ech-
te interne dienstenmarkt tot stand brengen.”
4. Artikel 2, lid 1, van die richtlijn bepaalt:
“Deze richtlijn is van toepassing op de diensten 
van dienstverrichters die in een lidstaat zijn ge-
vestigd.”
5. Artikel 15 van die richtlijn luidt:
“1. De lidstaten onderzoeken of in hun rechtsstel-
sel de in lid 2 bedoelde eisen worden gesteld en 
zien erop toe dat eventueel bestaande eisen ver-
enigbaar zijn met de in lid 3 bedoelde voorwaar-
den. De lidstaten passen hun wettelijke en be-
stuursrechtelijke bepalingen aan om de eisen met 
die voorwaarden in overeenstemming te brengen.
2. De lidstaten onderzoeken of de toegang tot of 
de uitoefening van een dienstenactiviteit in hun 
rechtsstelsel afhankelijk wordt gesteld van de vol-
gende niet-discriminerende eisen:
[...]
g) vaste minimum- en/of maximumtarieven 
waaraan de dienstverrichter zich moet houden;
[...]
3. De lidstaten controleren of de in lid 2 bedoelde 
eisen aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) discriminatieverbod: de eisen maken geen di-
rect of indirect onderscheid naar nationaliteit of, 
voor vennootschappen, de plaats van hun statu-
taire zetel;

b) noodzakelijkheid: de eisen zijn gerechtvaar-
digd om een dwingende reden van algemeen be-
lang;
c) evenredigheid: de eisen moeten geschikt zijn 
om het nagestreefde doel te bereiken; zij gaan niet 
verder dan nodig is om dat doel te bereiken en dat 
doel kan niet met andere, minder beperkende 
maatregelen worden bereikt.
[...]”

Duits recht
6. De honoraria van architecten en ingenieurs 
worden geregeld door de Verordnung über die 
Honorare für Architekten- und Ingenieurleistun-
gen (Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure – HOAI) [besluit inzake de honoraria voor 
architecten en ingenieurs (honorariumregeling 
voor architecten en ingenieurs  –  HOAI)] van 
10  juli 2013 (BGBl. 2013 I, blz. 2276; hierna: 
“HOAI”).
7. § 1 HOAI luidt als volgt:
“De onderhavige regeling regelt de berekening 
van de honoraria voor de basisdiensten van in 
Duitsland gevestigde architecten en ingenieurs 
(opdrachtnemers), voor zover die basisdiensten 
onder deze regeling vallen en worden verricht 
vanuit Duitsland.”
8. § 7, leden 1, 3 en 5, van deze regeling bepaalt:
“1. Het honorarium is gebaseerd op de schriftelij-
ke overeenkomst die de overeenkomstsluitende 
partijen bij de opdrachtverlening hebben geslo-
ten, rekening houdend met de in deze regeling 
vastgestelde minimum- en maximumtarieven.
[...]
3. De in de HOAI vastgestelde minimumtarieven 
kunnen in uitzonderlijke gevallen bij schriftelijke 
overeenkomst worden verlaagd.
[...]
5. Tenzij bij de opdrachtverlening schriftelijk an-
ders is overeengekomen, geldt een onweerlegbaar 
vermoeden dat de minimumtarieven conform lid 
1 zijn overeengekomen.
[...]”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen
9. Op 2  juni 2016 hebben Thelen, een vastgoed-
maatschappij, en MN, een ingenieur, een oplei-
dingsovereenkomst gesloten waarbij MN zich er-
toe heeft verbonden bepaalde onder de HOAI 
vallende diensten te verrichten met het oog op de 
realisatie van een te Berlijn (Duitsland) gepland 
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bouwproject, tegen betaling van een forfaitair 
honorarium van 55 025 EUR.
10. Nadat MN deze overeenkomst bij brief van 
2  juni 2017 had opgezegd, heeft hij de verrichte 
diensten in juli 2017 gefactureerd in een eindafre-
kening betreffende het honorarium die gebaseerd 
was op de minimumtarieven als bedoeld in § 7 
HOAI. Daartoe heeft hij, rekening houdend met 
de reeds door Thelen verrichte betalingen, beroep 
ingesteld bij het Landgericht Essen (rechter in 
eerste aanleg Essen, Duitsland) teneinde betaling 
te vorderen van het nog verschuldigde bedrag van 
102 934,59 EUR, vermeerderd met rente en pro-
ceskosten.
11. Bij vonnis van 28 december 2017 heeft deze 
rechter Thelen veroordeeld tot betaling van 
100 108,34 EUR, vermeerderd met rente.
12. Thelen heeft tegen dit vonnis hoger beroep 
ingesteld bij het Oberlandesgericht Hamm (hoog-
ste rechterlijke instantie van de deelstaat Noor-
drijn-Westfalen, Hamm, Duitsland), dat dat von-
nis bij een arrest van 23 juli 2019 gedeeltelijk heeft 
aangepast en Thelen heeft veroordeeld tot beta-
ling van 96 768,03 EUR, vermeerderd met rente.
13. Thelen heeft tegen dit arrest beroep in Revisi-
on ingesteld bij het Bundesgerichtshof (hoogste 
federale rechter in burgerlijke en strafzaken, 
Duitsland), de verwijzende rechter in de onderha-
vige zaak, strekkende tot volledige afwijzing van 
de vordering van MN.
14. De verwijzende rechter brengt in herinnering 
dat het Hof in het arrest van 4 juli 2019, Commis-
sie/Duitsland (C-377/17, ECLI:EU:C:2019:562), 
heeft geoordeeld – en in de beschikking van 6 fe-
bruari 2020, hapeg dresden (C-137/18, niet gepu-
bliceerd, ECLI:EU:C:2020:84), heeft beves-
tigd – dat de HOAI onverenigbaar is met artikel 
15, lid 1, artikel 15, lid 2, onder g), en artikel 15, 
lid 3, van richtlijn 2006/123, zonder evenwel uit-
spraak te doen over de verenigbaarheid van de 
HOAI met artikel 49 VWEU.
15. Volgens deze rechter hangt de uitkomst van 
het beroep in Revision af van de vraag of artikel 
15, lid 1, artikel 15, lid 2, onder g), en artikel 15, 
lid 3, van richtlijn 2006/123 rechtstreekse werking 
heeft in het kader van een geding tussen uitslui-
tend particulieren, zodat § 7 HOAI bij de beslech-
ting van dit geding buiten beschouwing moet 
worden gelaten.
16. De verwijzende rechter benadrukt dat uit arti-
kel 4, lid 3, VEU en artikel 288, derde alinea, 
VWEU voortvloeit dat de lidstaten verplicht zijn 

het met een richtlijn beoogde resultaat te bereiken 
en dat deze verplichting geldt voor alle autoritei-
ten van de lidstaten, waaronder de rechterlijke 
instanties, hetgeen betekent dat deze autoriteiten 
door die verplichting met name gehouden zijn 
om hun nationale recht zo veel mogelijk in over-
eenstemming met het Unierecht uit te leggen. 
Deze rechter verduidelijkt evenwel dat het begin-
sel van conforme uitlegging niet als grondslag kan 
dienen voor een uitlegging contra legem van het 
nationale recht.
17. In dat verband merkt de verwijzende rechter 
op dat een uitlegging van de HOAI conform 
richtlijn 2006/123 in het onderhavige geval niet 
mogelijk is. § 7 HOAI kan niet aldus worden uit-
gelegd dat deze bepaling niet van toepassing is op 
een honorariumovereenkomst waarin honoraria 
worden vastgesteld die lager zijn dan de in de 
HOAI bedoelde minimumbedragen. Uit de HOAI 
blijkt dat een dergelijke overeenkomst nietig is, 
behalve in enkele uitzonderlijke gevallen die niet 
aan de orde zijn in de situatie in het hoofdgeding. 
De verwijzende rechter is dan ook van mening dat 
een uitlegging van de HOAI waarbij het is toege-
staan om af te wijken van de minimumbedragen 
waarin deze wettelijke regeling voorziet, neer-
komt op een uitlegging contra legem van het nati-
onale recht.
18. Deze rechter verduidelijkt dat de opstellers 
van de laatste versie van de HOAI zich ervan be-
wust waren dat de daarin vastgestelde tarieven 
mogelijk onverenigbaar waren met richtlijn 
2006/123, maar dat zij ten onrechte hebben ge-
meend dit te kunnen verhelpen door in § 1 HOAI 
de werkingssfeer van deze wettelijke regeling te 
beperken tot zuiver interne situaties.
19. De verwijzende rechter is derhalve van oor-
deel dat de uitkomst van het beroep in Revision in 
wezen afhangt van de vraag of artikel 15, lid 1, 
artikel 15, lid 2, onder g), en artikel 15, lid 3, van 
richtlijn 2006/123 rechtstreekse werking hebben 
in het kader van een geding tussen uitsluitend 
particulieren, want indien het Hof deze vraag be-
vestigend beantwoordt, moet § 7 HOAI buiten 
toepassing blijven en moet het beroep in Revision 
worden toegewezen. De verwijzende rechter 
merkt op dat deze vraag uitdrukkelijk is opengela-
ten in de beschikking van 6 februari 2020, hapeg 
dresden (C-137/18, niet gepubliceerd, 
ECLI:EU:C:2020:84), zodat de prejudiciële ver-
wijzing noodzakelijk is.
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20. De verwijzende rechter wijst erop dat het Hof 
weliswaar reeds heeft vastgesteld dat artikel 15 
van richtlijn 2006/123 rechtstreekse werking heeft 
en zelfs van toepassing is in zuiver interne situa-
ties, maar dat er niettemin nog twijfel bestaat over 
de vraag of artikel 15 van richtlijn 2006/123 recht-
streekse werking heeft in het kader van een ge-
ding tussen uitsluitend particulieren. In dat ver-
band haalt deze rechter de rechtspraak van het 
Hof aan waarin is vastgelegd dat de bepalingen 
van een richtlijn ook dan niet tussen particulieren 
kunnen worden ingeroepen wanneer de lidstaten, 
zoals in het onderhavige geval de Bondsrepubliek 
Duitsland, deze richtlijn niet of onjuist hebben 
omgezet. In het hoofdgeding zijn de twee partijen 
nu juist particulieren.
21. De verwijzende rechter is van oordeel dat uit 
de rechtspraak van het Hof blijkt dat een richtlijn 
geen verplichtingen voor particulieren in het le-
ven kan roepen, zodat een richtlijn in beginsel 
niet kan worden ingeroepen in een geding tussen 
uitsluitend particulieren teneinde de met deze 
richtlijn strijdige regeling van een lidstaat buiten 
toepassing te laten. Volgens de verwijzende rech-
ter maakt het geen verschil of een richtlijn moge-
lijkerwijs rechtstreekse verplichtingen aan parti-
culieren oplegt dan wel hun rechtstreeks 
subjectieve rechten ontneemt die hun door het 
nationale recht worden toegekend, zoals dat in 
het onderhavige geval gebeurt wanneer ingeni-
eurs of architecten niet langer aanspraak kunnen 
maken op de minimumbedragen die zijn vastge-
steld in het nationale recht. Bovendien is de ver-
wijzende rechter van oordeel dat in het hoofdge-
ding geen sprake is van de uitzonderingsgevallen 
waarin het Hof de rechtstreekse werking van 
richtlijnen heeft erkend in gedingen tussen uit-
sluitend particulieren.
22. Daarnaast meent de verwijzende rechter dat, 
ook al heeft de HOAI enkel betrekking op zuiver 
interne situaties, de vraag of deze wettelijke rege-
ling in strijd is met artikel 49 VWEU, waarover 
het Hof niet heeft beslist, relevant kan zijn voor de 
beslechting van het hoofdgeding. In dit verband 
herinnert de verwijzende rechter eraan dat krach-
tens het beginsel van voorrang van het Unierecht 
de bepalingen van de Verdragen en de recht-
streeks toepasselijke handelingen van de instellin-
gen tot gevolg hebben dat elke daarmee strijdige 
nationale bepaling van rechtswege buiten toepas-
sing wordt gelaten, zelfs in het kader van een ge-
ding tussen uitsluitend particulieren.

23. In deze omstandigheden heeft het Bundesge-
richtshof de behandeling van de zaak geschorst en 
het Hof de volgende prejudiciële vragen voorge-
legd:
“1) Volgt uit het Unierecht, met name uit artikel 4, 
lid 3, VEU en uit artikel 288, derde alinea, en arti-
kel 260, lid 1, VWEU, dat artikel 15, lid 1, artikel 
15, lid 2, onder g), en artikel 15, lid 3, van richtlijn 
[2006/123] in het kader van een lopende gerech-
telijke procedure tussen particulieren rechtstreek-
se werking heeft die van dien aard is dat de met 
deze richtlijn strijdige nationale bepalingen van 
§  7 [HOAI]  –  op grond waarvan de in [deze 
 paragraaf bedoelde] minimumtarieven voor 
plannings- en toezichtdiensten van architecten en 
ingenieurs, behalve in bepaalde uitzonderingsge-
vallen, bindend zijn en een honorariumbeding in 
overeenkomsten met architecten of ingenieurs 
waarin lagere tarieven zijn vastgelegd dan de mi-
nimumbedragen, ongeldig is –, buiten toepassing 
moeten worden gelaten?
2) Indien de eerste vraag ontkennend wordt be-
antwoord:
a) Levert de regeling inzake bindende minimum-
tarieven voor plannings- en toezichtdiensten van 
architecten en ingenieurs, die door de Bondsre-
publiek Duitsland is vastgesteld in § 7 HOAI, 
schending op van de vrijheid van vestiging als 
bedoeld in artikel 49 VWEU of van andere alge-
mene beginselen van het Unierecht?
b) Indien de tweede vraag, onder a), bevestigend 
wordt beantwoord: heeft een dergelijke schending 
tot gevolg dat nationale regelingen inzake binden-
de minimumtarieven (in casu § 7 HOAI) in een 
lopende gerechtelijke procedure tussen particu-
lieren buiten toepassing moeten worden gelaten?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag
24. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende 
rechter in essentie te vernemen of het Unierecht 
aldus moet worden uitgelegd dat een nationale 
rechter bij wie een geding tussen uitsluitend parti-
culieren aanhangig is gemaakt, verplicht is om 
een nationale regeling buiten toepassing te laten 
waarbij, in strijd met artikel 15, lid 1, artikel 15, 
lid 2, onder g), en artikel 15, lid 3, van richtlijn 
2006/123, minimumhonoraria voor de diensten 
van architecten en ingenieurs worden vastgesteld 
en overeenkomsten die van deze regeling afwij-
ken, nietig worden verklaard.
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25. Voor de beantwoording van de eerste vraag 
moet er in de eerste plaats aan worden herinnerd 
dat in het beginsel van voorrang van het Unie-
recht de bevestiging besloten ligt dat het Unie-
recht voorrang heeft op het recht van de lidstaten 
en dat het alle instanties van de lidstaten ertoe 
verplicht om volle werking te verlenen aan de 
verschillende normen van de Europese Unie, aan-
gezien het recht van de lidstaten niet kan afdoen 
aan de werking die op het grondgebied van deze 
staten toekomt aan die verschillende normen (ar-
rest van 24  juni 2019, Popławski, C-573/17, 
ECLI:EU:C:2019:530, punten 53 en 54 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak).
26. Dit beginsel verplicht de nationale rechterlijke 
instanties met name ertoe om, teneinde de doel-
treffendheid van alle Unierechtelijke bepalingen 
te waarborgen, hun nationale recht zo veel moge-
lijk in overeenstemming met het Unierecht uit te 
leggen en de particulieren de mogelijkheid te 
bieden om schadevergoeding te verkrijgen wan-
neer hun rechten worden aangetast door een 
schending van het Unierecht die kan worden toe-
gerekend aan een lidstaat (arrest van 24 juni 2019, 
Popławski, C-573/17, ECLI:EU:C:2019:530, punt 
57).
27. Meer in het bijzonder heeft het Hof bij herha-
ling geoordeeld dat een nationale rechter bij wie 
een geding aanhangig is tussen uitsluitend parti-
culieren, bij de toepassing van de ter uitvoering 
van de verplichtingen van de richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen het gehele nationale recht in 
beschouwing moet nemen en dit zo veel mogelijk 
in het licht van de bewoordingen en van de doel-
stelling van deze richtlijn moet uitleggen om tot 
een oplossing te komen die in overeenstemming 
is met het daarmee beoogde doel (arresten van 
15 januari 2014, Association de médiation sociale, 
C-176/12, ECLI:EU:C:2014:2, punt 38 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak, en 4  juni 2015, Faber, 
C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357, punt 33).
28. Het beginsel van conforme uitlegging van het 
nationale recht kent evenwel een aantal beperkin-
gen. Zo wordt de verplichting van de nationale 
rechter om bij de uitlegging en de toepassing van 
de relevante bepalingen van zijn nationale recht 
uit te gaan van hetgeen is vastgesteld in een richt-
lijn, begrensd door de algemene rechtsbeginselen 
en kan deze verplichting niet dienen als grondslag 
voor een uitlegging contra legem van het nationa-
le recht (zie in die zin arresten van 15  januari 
2014, Association de médiation sociale, C-176/12, 

ECLI:EU:C:2014:2, punt 39 en aldaar aangehaal-
de rechtspraak, en 13  december 2018, Hein, 
C-385/17, ECLI:EU:C:2018:1018, punt 51).
29. Zoals in punt 17 van het onderhavige arrest is 
opgemerkt, zou volgens de verwijzende rechter bij 
een uitlegging van de in het hoofdgeding aan de 
orde zijnde nationale regeling van § 7 HOAI die 
in overeenstemming is met de vereisten van arti-
kel 15, lid 1, artikel 15, lid 2, onder g), en artikel 
15, lid 3, van richtlijn 2006/123, sprake zijn van 
een uitlegging contra legem.
30. In de tweede plaats moet worden opgemerkt 
dat, wanneer de nationale regelgeving niet in 
overeenstemming met de vereisten van het Unie-
recht kan worden uitgelegd, het beginsel van 
voorrang van het Unierecht vereist dat de natio-
nale rechter die in het kader van zijn bevoegdheid 
tot taak heeft de bepalingen van dit recht toe te 
passen, verplicht is de volle werking van deze be-
palingen te verzekeren en daarbij op eigen gezag 
zo nodig elke, zelfs latere, strijdige bepaling van 
de nationale wettelijke regeling buiten toepassing 
te laten, zonder dat hij de voorafgaande opheffing 
hiervan via de wetgeving of enige andere consti-
tutionele procedure hoeft te vragen of af te wach-
ten (zie in die zin arrest van 24 juni 2019, Popław-
ski, C-573/17, ECLI:EU:C:2019:530, punt 58 en 
aldaar aangehaalde rechtspraak).
31. Niettemin moet ook rekening worden gehou-
den met de andere wezenlijke kenmerken van het 
Unierecht en in het bijzonder met de aard en de 
juridische gevolgen van richtlijnen (zie in die zin 
arrest van 24  juni 2019, Popławski, C-573/17, 
ECLI:EU:C:2019:530, punt 59).
32. Zo kunnen met een richtlijn op zich geen ver-
plichtingen worden opgelegd aan particulieren en 
kan een richtlijn als zodanig dus niet tegenover 
een particulier worden ingeroepen voor een nati-
onale rechter. Krachtens artikel 288, derde alinea, 
VWEU bestaat het verbindende karakter van een 
richtlijn, dat de grondslag vormt voor de moge-
lijkheid om zich daarop te beroepen, immers 
slechts ten aanzien van “elke lidstaat waarvoor zij 
bestemd is”, aangezien de Unie alleen bevoegd is 
om algemeen en abstract met onmiddellijke wer-
king verplichtingen op te leggen aan particulieren 
wanneer haar de bevoegdheid is toegekend om 
verordeningen vast te stellen. Een nationale rech-
ter mag derhalve niet op grond van een bepaling 
van een richtlijn, zelfs al is deze duidelijk, nauw-
keurig en onvoorwaardelijk, een hiermee strijdige 
bepaling van zijn nationale recht buiten toepas-
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sing laten indien aldus een extra verplichting 
wordt opgelegd aan een particulier (arrest  
van 24  juni 2019, Popławski, C-573/17, 
ECLI:EU:C:2019:530, punten 65-67 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak).
33. Hieruit volgt dat een nationale rechter dan 
ook niet verplicht is om, op grond van het Unie-
recht alleen, een bepaling van nationaal recht die 
in strijd is met een Unierechtelijke bepaling 
 buiten toepassing te laten indien deze laatste 
 bepaling geen rechtstreekse werking heeft  
(arrest van 24  juni 2019, Popławski, C-573/17, 
ECLI:EU:C:2019:530, punt 68), evenwel onver-
minderd de mogelijkheid voor deze rechter en 
voor elke bevoegde nationale administratieve in-
stantie om op basis van het nationale recht elke 
bepaling van nationaal recht buiten toepassing te 
laten die in strijd is met een Unierechtelijke bepa-
ling die geen rechtstreekse werking heeft.
34. Wat de onderhavige zaak betreft is het juist dat 
het Hof reeds heeft geoordeeld dat artikel 15, lid 
1, van richtlijn 2006/123 rechtstreekse werking 
kan hebben aangezien dit artikel in lid 1, tweede 
volzin, aan de lidstaten een onvoorwaardelijke en 
voldoende nauwkeurige verplichting oplegt om 
hun wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
aan te passen teneinde deze in overeenstemming 
te brengen met de voorwaarden die in lid 3 van 
dat artikel zijn vastgesteld (zie in die zin arrest van 
30 januari 2018, X en Visser, C-360/15 en C-31/16, 
ECLI:EU:C:2018:44, punt 130).
35. Deze bepaling wordt in casu als zodanig ech-
ter aangevoerd in een geding tussen particulieren 
teneinde een daarmee strijdige nationale regeling 
buiten toepassing te laten.
36. Indien artikel 15, lid 1, artikel 15, lid 2, onder 
g), en artikel 15, lid 3, van richtlijn 2006/123 in 
het kader van het hoofdgeding zou worden toege-
past, zou MN op grond van deze bepaling zijn op 
§ 7 HOAI gebaseerde recht verliezen om de daar-
in bedoelde bedragen te vorderen en zou hij dus 
het bedrag moeten accepteren dat is vastgesteld in 
de overeenkomst die aan de orde is in het hoofd-
geding. De in de punten 32 en 33 van dit arrest in 
herinnering gebrachte rechtspraak sluit echter uit 
dat aan deze bepaling een dergelijk gevolg kan 
worden toegekend louter op grond van het Unie-
recht.
37. De verwijzende rechter is dus niet gehouden 
om § 7 HOAI buiten toepassing te laten op de 
enkele grond van het Unierecht, ook al is deze 
bepaling in strijd met artikel 15, lid 1, artikel 15, 

lid 2, onder g), en artikel 15, lid 3, van richtlijn 
2006/123.
38. Aan deze overwegingen wordt niet afgedaan 
door het arrest van 4 juli 2019, Commissie/Duits-
land (C-377/17, ECLI:EU:C:2019:562), waarin 
het Hof heeft geoordeeld dat de Bondsrepubliek 
Duitsland, door de in § 7 HOAI vastgestelde ver-
plichte honoraria te handhaven, de krachtens arti-
kel 15, lid 1, artikel 15, lid 2, onder g), en artikel 
15, lid 3, van richtlijn 2006/123 op haar rustende 
verplichtingen niet was nagekomen.
39. Artikel 260, lid 1, VWEU bepaalt inderdaad 
dat een lidstaat, indien het Hof vaststelt dat deze 
lidstaat een der krachtens de Verdragen op hem 
rustende verplichtingen niet is nagekomen, ge-
houden is de maatregelen te nemen welke nodig 
zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof. Bo-
vendien volgt uit vaste rechtspraak dat de bevoeg-
de nationale rechterlijke instanties en administra-
tieve autoriteiten gehouden zijn alle maatregelen 
te nemen om de volledige doorwerking van het 
Unierecht te vergemakkelijken en aldus in voor-
komend geval een met het Unierecht strijdige na-
tionale bepaling buiten toepassing te laten (zie in 
die zin arresten van 13 juli 1972, Commissie/Ita-
lië, 48/71, ECLI:EU:C:1972:65, punt 7, en 16 de-
cember 2010, Seydaland Vereinigte Agrarbetrie-
be, C-239/09, ECLI:EU:C:2010:778, punten 52 en 
53 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
40. Het Hof heeft echter reeds geoordeeld dat de 
krachtens de artikelen 258 tot en met 260 VWEU 
gewezen arresten in de eerste plaats tot doel heb-
ben om vast te stellen waartoe de lidstaten gehou-
den zijn ingeval zij hun verplichtingen niet nako-
men, en niet om rechten toe te kennen aan 
particulieren, met dien verstande dat deze rechten 
niet uit die arresten maar uit de Unierechtelijke 
bepalingen zelf voortvloeien (zie in die zin arrest 
van 14  december 1982, Waterkeyn, 314/81–
316/81 en 83/82, ECLI:EU:C:1982:430, punten 15 
en 16). Hieruit volgt dat de bevoegde nationale 
rechterlijke instanties en administratieve autori-
teiten niet louter op basis van die arresten ver-
plicht zijn om in het kader van een geding tussen 
particulieren een met een bepaling van een richt-
lijn strijdige nationale regeling buiten toepassing 
te laten.
41. In de derde plaats moet er daarbij evenwel aan 
worden herinnerd dat de partij die is benadeeld 
doordat het nationale recht niet in overeenstem-
ming is met het recht van de Unie, zich kan beroe-
pen op de rechtspraak die voortvloeit uit het ar-
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rest van 19  november 1991, Francovich e.a. 
(C-6/90 en C-9/90, ECLI:EU:C:1991:428), tenein-
de in voorkomend geval vergoeding van de gele-
den schade te verkrijgen (zie in die zin arrest van 
15 januari 2014, Association de médiation sociale, 
C-176/12, ECLI:EU:C:2014:2, punt 50 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak).
42. In dat verband zij eraan herinnerd dat volgens 
vaste rechtspraak het beginsel dat de staat aan-
sprakelijk is voor schade die particulieren lijden 
als gevolg van schendingen van het recht van de 
Unie die kunnen worden toegerekend aan die 
staat, inherent is aan het stelsel van de Verdragen 
waarop de Unie is gegrond (arrest van 4 oktober 
2018, Kantarev, C-571/16, ECLI:EU:C:2018:807, 
punt 92 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
43. Iedere lidstaat dient er dus voor te zorgen dat 
de schade wordt vergoed die particulieren lijden 
door de niet-nakoming van het Unierecht, onge-
acht welk overheidsorgaan dit recht heeft ge-
schonden en ongeacht welk overheidsorgaan vol-
gens het recht van de betrokken lidstaat deze 
schade in beginsel dient te vergoeden (arrest  
van 4  oktober 2018, Kantarev, C-571/16, 
ECLI:EU:C:2018:807, punt 93 en aldaar aange-
haalde rechtspraak).
44. Voorts heeft het Hof met betrekking tot de 
voorwaarden voor de aansprakelijkheid van de 
staat voor schade die particulieren lijden ten ge-
volge van aan de staat toerekenbare schendingen 
van het Unierecht, herhaaldelijk geoordeeld dat 
benadeelde particulieren recht hebben op schade-
vergoeding wanneer is voldaan aan drie voor-
waarden, te weten dat het geschonden voorschrift 
van Unierecht ertoe strekt hun rechten toe te 
kennen, dat het om een voldoende gekwalificeer-
de schending van dat voorschrift gaat en dat er 
een rechtstreeks causaal verband bestaat tussen 
deze schending en de door de particulieren gele-
den schade (arrest van 4 oktober 2018, Kantarev, 
C-571/16, ECLI:EU:C:2018:807, punt 94 en al-
daar aangehaalde rechtspraak).
45. Uit vaste rechtspraak volgt tevens dat deze 
voorwaarden voor het vaststellen van de aanspra-
kelijkheid van de lidstaten voor de schade die aan 
particulieren is toegebracht doordat het Unie-
recht is geschonden, door de nationale rechter in 
beginsel moeten worden toegepast overeenkom-
stig de door het Hof voor deze toepassing ver-
strekte richtsnoeren (arrest van 4  oktober 2018, 
Kantarev, C-571/16, ECLI:EU:C:2018:807, punt 
95 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

46. In het onderhavige geval moet in herinnering 
worden gebracht dat het Hof reeds heeft geoor-
deeld dat de Bondsrepubliek Duitsland, door de 
in § 7 HOAI bedoelde verplichte honoraria voor 
planningsdiensten van architecten en ingenieurs 
te handhaven, de verplichtingen niet is nageko-
men die op haar rusten krachtens artikel 15, lid 1, 
artikel 15, lid 2, onder g), en artikel 15, lid 3, van 
richtlijn 2006/123 (zie in die zin arrest van  
4  juli 2019, Commissie/Duitsland, C-377/17, 
ECLI:EU:C:2019:562), en dat deze bepalingen in 
de weg staan aan een dergelijke nationale regeling 
voor zover het op grond daarvan verboden is om 
in overeenkomsten met architecten of ingenieurs 
honoraria te bedingen die lager zijn dan de in 
deze tariefregeling vastgelegde minimumbedra-
gen (zie in die zin beschikking van 6  februari 
2020, hapeg dresden, C-137/18, niet gepubliceerd, 
ECLI:EU:C:2020:84, punt 21).
47. Uit vaste rechtspraak van het Hof volgt dat een 
schending van het Unierecht kennelijk gekwalifi-
ceerd is wanneer zij verder is blijven bestaan in 
weerwil van de uitspraak van een arrest houdende 
vaststelling van de verweten niet-nakoming, van 
een prejudiciële beslissing of van een vaste recht-
spraak van het Hof ter zake, waaruit blijkt dat de 
betrokken gedraging de kenmerken van een 
schending vertoont (arresten van 5  maart 1996, 
Brasserie du pêcheur en Factortame, C-46/93 en 
C-48/93, ECLI:EU:C:1996:79, punt 57, en  
30 mei 2017, Safa Nicu Sepahan/Raad, C-45/15 P, 
ECLI:EU:C:2017:402, punt 31).
48. Gelet op een en ander dient op de eerste vraag 
te worden geantwoord dat het Unierecht aldus 
moet worden uitgelegd dat een nationale rechter 
bij wie een geding tussen uitsluitend particulieren 
aanhangig is gemaakt, op grond van dat recht al-
leen niet verplicht is om een nationale regeling 
buiten toepassing te laten waarbij, in strijd met 
artikel 15, lid 1, artikel 15, lid 2, onder g), en arti-
kel 15, lid 3, van richtlijn 2006/123, minimumho-
noraria voor de diensten van architecten en inge-
nieurs worden vastgesteld en overeenkomsten die 
van deze regeling afwijken nietig worden ver-
klaard, onverminderd, ten eerste, de mogelijkheid 
van deze rechter om in het kader van een dergelijk 
geding deze regeling buiten toepassing te laten op 
basis van het nationale recht en, ten tweede, het 
recht van de partij die is benadeeld doordat het 
nationale recht niet in overeenstemming is met 
het recht van de Unie, om vergoeding te vorderen 
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van de schade die zij dientengevolge heeft gele-
den.

Tweede vraag
49. Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende 
rechter in essentie te vernemen of artikel 49 
VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het in de 
weg staat aan een nationale regeling waarbij mini-
mumbedragen voor de diensten van architecten 
en ingenieurs worden vastgesteld en overeen-
komsten die van deze regeling afwijken, nietig 
worden verklaard.
50. Dienaangaande moet in herinnering worden 
gebracht dat in de regel de bepalingen van het 
VWEU inzake de vrijheid van vestiging, de vrij-
heid van dienstverrichting en het vrije verkeer 
van kapitaal niet van toepassing zijn als een 
 situatie zich in al haar aspecten slechts  
binnen één lidstaat voordoet (arrest van 
15 november 2016, Ullens de Schooten, C-268/15, 
ECLI:EU:C:2016:874, punt 47 en aldaar aange-
haalde rechtspraak).
51. Zoals uit de verwijzingsbeslissing blijkt, doet 
het hoofdgeding zich in al zijn aspecten binnen de 
Bondsrepubliek Duitsland voor. Niets in het dos-
sier waarover het Hof beschikt wijst er immers op 
dat een partij in het hoofdgeding buiten het 
grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is 
gevestigd of dat de in het hoofdgeding aan de orde 
zijnde diensten buiten dit grondgebied zijn ver-
richt.
52. In dit verband moet worden opgemerkt dat 
wanneer een nationale rechter het Hof ter zake 
van een situatie die zich in al haar aspecten bin-
nen één lidstaat voordoet, vraagt om een prejudi-
ciële beslissing betreffende de uitlegging van de 
bepalingen van het VWEU die betrekking hebben 
op de fundamentele vrijheden, het Hof niet kan 
oordelen dat dit verzoek noodzakelijk is voor de 
beslechting van de bij deze rechterlijke instantie 
aanhangige zaak als die rechter geen aanwijzingen 
in die zin heeft verstrekt. De specifieke aspecten 
waaruit valt op te maken dat er een verband be-
staat tussen enerzijds het voorwerp of de omstan-
digheden van een geding waarvan alle aspecten 
zich binnen de betrokken lidstaat voordoen en 
anderzijds artikel 49, 56 of 63 VWEU, moeten 
immers blijken uit de verwijzingsbeslissing (zie in 
die zin arrest van 15  november 2016, Ullens de 
Schooten, C-268/15, ECLI:EU:C:2016:874, punt 
54).

53. Bijgevolg dient de verwijzende rechter in een 
situatie als die in het hoofdgeding in overeen-
stemming met de vereisten van artikel 94 van het 
Reglement voor de procesvoering van het Hof 
duidelijk te maken aan het Hof in welk opzicht het 
bij hem aanhangige geschil, ondanks het zuiver 
nationale karakter daarvan, een aanknopingspunt 
heeft met de bepalingen van het Unierecht ter 
zake van de fundamentele vrijheden waardoor het 
prejudiciële verzoek om uitlegging noodzakelijk 
is voor de beslechting van dat geschil (zie in die 
zin arrest van 15  november 2016, Ullens de 
Schooten, C-268/15, ECLI:EU:C:2016:874, punt 
55).
54. Aangezien de verwijzingsbeslissing geen en-
kele aanwijzing in die zin bevat, kan de onderha-
vige vraag niet als ontvankelijk worden aange-
merkt (zie in die zin arresten van 20  september 
2018, Fremoluc, C-343/17, ECLI:EU:C:2018:754, 
punt 33; 14 november 2018, Memoria en Dall’An-
tonia, C-342/17, ECLI:EU:C:2018:906, punt 21, 
en 24 oktober 2019, Belgische Staat, C-469/18 en 
C-470/18, ECLI:EU:C:2019:895, punt 26).
55. Gelet op het voorgaande moet worden vastge-
steld dat de tweede vraag niet-ontvankelijk is.

Kosten
56. Ten aanzien van de partijen in het hoofdge-
ding is de procedure als een aldaar gerezen inci-
dent te beschouwen, zodat de verwijzende rech-
terlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. 
De door anderen wegens indiening van hun op-
merkingen bij het Hof gemaakte kosten komen 
niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:
Het Unierecht moet aldus worden uitgelegd dat 
een nationale rechter bij wie een geding tussen 
uitsluitend particulieren aanhangig is gemaakt, 
op grond van dat recht alleen niet verplicht is om 
een nationale regeling buiten toepassing te laten 
waarbij, in strijd met artikel 15, lid 1, artikel 15, 
lid 2, onder g), en artikel 15, lid 3, van richtlijn 
2006/123/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 12 december 2006 betreffende diensten 
op de interne markt, minimumhonoraria voor de 
diensten van architecten en ingenieurs worden 
vastgesteld en overeenkomsten die van deze rege-
ling afwijken nietig worden verklaard, onvermin-
derd, ten eerste, de mogelijkheid van deze rechter 
om in het kader van een dergelijk geding deze re-
geling buiten toepassing te laten op basis van het 
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nationale recht en, ten tweede, het recht van de 
partij die is benadeeld doordat het nationale recht 
niet in overeenstemming is met het recht van de 
Unie, om vergoeding te vorderen van de schade 
die zij dientengevolge heeft geleden.

NOOT

Dit is de derde keer dat het Hof van Justitie van 
de Europese Unie (hierna: Hof) zich buigt over de 
Duitse regeling met bindende tarieven voor ar-
chitecten en ingenieurs. Het Hof oordeelde in 
2019 in een inbreukprocedure (HvJ EU 4 juli 2019, 
«JAR» 2019/205, m.nt. Said) dat deze regeling  
de Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG) 
schond. Dit oordeel werd zeven maanden later  
in een beschikking (HvJ EU 6 februari 2020, 
ECLI:EU:C:2020:84) bevestigd. In de hierboven 
afgedrukte uitspraak draaide het om de vraag of 
de Duitse rechter gehouden was de tariefregeling 
in een geschil tussen particulieren op grond van 
de Dienstenrichtlijn buiten toepassing te laten.
De genoemde uitspraken zijn in het bijzonder in-
teressant tegen de achtergrond van de ontwer-
prichtsnoeren over de toepassing van het Euro-
pese mededingingsrecht op cao’s voor 
zelfstandigen zonder personeel die de Europese 
Commissie op 9 december 2021 publiceerde 
(COM (2021) 8838). Het onderscheid tussen de 
verkeersvrijheden dat alleen op het handelen van 
de overheid zag en het mededingingsrecht dat 
over de gedragingen van private actoren ging, is 
inmiddels minder absoluut. Die convergentie 
brengt mee dat deze twee gebieden in elkaars 
vaarwater kunnen komen en dat uitspraken over 
het vrij verkeer ook belangrijk kunnen zijn voor 
sociale partners. Hoewel de Commissie in de 
ontwerprichtsnoeren duidelijk meer ruimte biedt 
voor het vaststellen van minimumtarieven voor 
zelfstandigen onder het mededingingsrecht, 
komt de vraag op of de verkeersvrijheden daar 
vervolgens niet aan in de weg staan. Hieronder 
worden eerst enkele aspecten van doorwerking 
van EU-recht in geschillen tussen particulieren 
belicht. Daarna wordt aan de hand van de zaak 
uit 2019 besproken wanneer minimumtarieven in 
strijd kunnen komen met de vrijverkeerbepalin-
gen.

Horizontale doorwerking van Unierecht
Primair Unierecht, zoals de verkeersvrijheden, 
heeft directe werking waardoor burgers in een 
geschil met de overheid daar een beroep op kun-
nen doen. Of art. 49 VWEU direct inroepbaar is in 
een geschil tussen particulieren hangt af van de 
vraag of sprake is van discriminatie of een be-
lemmering. Bij directe of indirecte discriminatie 
is het antwoord bevestigend (HvJ EU 6 juni 2000, 
«JAR» 2000/193, r.o. 34). In het geval van een be-
lemmering werken de verkeersbepalingen qua-
si-horizontaal, zo bepaalde het Hof onder andere 
in Bosman (HvJ EU 15 december 1995, «JAR» 
1996/80, r.o. 82). Dit betekent dat niet-publiek-
rechtelijke lichamen die het verrichten van 
diensten op collectieve wijze regelen de ver-
keersvrijheden in acht moeten nemen. In deze 
uitspraak komt het Hof niet toe aan de vraag of 
een belemmerende regeling directe horizontale 
werking heeft. Het Hof stelt namelijk vast dat het 
om een zuiver interne situatie gaat. De A-G lijkt 
de opvatting te zijn toegedaan dat art. 49 VWEU 
in een dergelijk geval kan worden ingeroepen 
opdat beoordeeld kan worden of de nationale 
regeling verenigbaar is met het Unierecht (A-G 
Szpunar 15 juli 2021, ECLI:EU:C:2021:620, onder 
22). Mocht deze uitleg in de toekomst door het 
Hof worden overgenomen, dan kan een regeling 
met minimumtarieven in een geschil tussen par-
ticulieren dat een grensoverschrijdend aspect 
heeft aan art. 49 VWEU worden getoetst. Stelt de 
nationale rechter vast dat de tariefstelling in 
strijd is met de EU-bepaling, dan kan die regeling 
door de nationale rechter buiten toepassing wor-
den gelaten.
De Dienstenrichtlijn is, anders dan art. 49 VWEU, 
wel toepasbaar in een zuiver interne situatie. 
Richtlijnen hebben op zichzelf echter geen directe 
werking tussen particulieren. Opmerkelijk is 
daarom dat de A-G overweegt dat de nationale 
rechter de Duitse regeling enkel op grond van de 
Dienstenrichtlijn buiten toepassing kan stellen 
(onder 45-47). Het Hof neemt dat standpunt niet 
over en blijft bij de heersende leer dat de natio-
nale rechter niet op grond van een richtlijn alleen 
gehouden is een nationale regeling in een ge-
schil tussen particulieren buiten toepassing te 
laten. Een interessante toevoeging van het Hof is 
dat de uitspraak gewezen in 2019 de uitkomst 
niet anders maakt. Dat arrest dient namelijk  
om vast te stellen of de lidstaat zijn verdrags-
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verplichtingen nakomt en is niet bedoeld om 
rechten aan particulieren toe te kennen.

Minimumtarieven en de verkeersvrijheden
Door naar de materiële werking van verkeersvrij-
heden. Het instellen van bindende minimumta-
rieven door een lidstaat maakt het voor onderne-
mers uit een andere lidstaat minder aantrekkelijk 
om zich in die eerste lidstaat te vestigen of aldaar 
diensten te verrichten. Kortgezegd wordt van bin-
nenlandse ondernemingen aangenomen dat zij 
vanwege hun ‘duurzame binding’ makkelijker 
klanten kunnen aantrekken dan ondernemers uit 
andere lidstaten (HvJ EU 5 december 2006, 
ECLI:EU:C:2006:758, r.o. 59). Laatstgenoemde 
kunnen hun concurrentiepositie verbeteren en 
toegang tot de buitenlandse markt verwerven  
als zij hun dienst of product tegen een lagere 
kostprijs kunnen produceren en daardoor  
lagere tarieven kunnen rekenen aan consumen-
ten (A-G Poiares Maduro 1 februari 2006, 
ECLI:EU:C:2006:76, onder 63). Door het instellen 
van bindende minimumtarieven wordt deze on-
dernemingen een belangrijk instrument ontno-
men om effectief met nationale ondernemingen 
te concurreren (A-G Szpunar 28 februari 2019, 
ECLI:EU:C:2019:163, onder 42). Die beperking van 
het vrij verkeer kan gerechtvaardigd zijn mits de 
regeling gebaseerd is op een legitiem doel en 
voldoet aan de eisen van subsidiariteit en pro-
portionaliteit. Het Hof verduidelijkt in het arrest 
van 2019 dat een lidstaat wel expliciet bewijs 
daarvan moet leveren maar geen correlatie of 
zelfs een causaal verband hoeft te laten zien tus-
sen de tariefstellingen en het te bereiken legitie-
me doel. Het volstaat dat de tariefstellingen op 
‘significante wijze’ bijdragen aan dat doel (HvJ 
EU 4 juli 2019, «JAR» 2019/205, m.nt. Said, r.o. 
85). Ook hoeft niet bewezen te worden dat er 
geen enkel ander middel is waarmee het doel 
gerealiseerd kan worden (r.o. 64).
De vraag is of bescherming van zelfstandigen als 
legitiem doel kan worden gezien. De Commissie 
legt in haar richtsnoeren namelijk uit niet tot in-
terventie over te zullen gaan als bepaalde cate-
gorieën van echte zelfstandigen vanwege een 
sociale doelstelling op basis van een nationale 
regeling collectieve onderhandelingen kunnen 
voeren. Het Hof overwoog in Laval dat bescher-
ming van werknemers een legitiem doel is (HvJ 
EU 18 december 2007, «JAR» 2008/21, r.o. 103), 
maar betwijfeld kan worden of dit ook altijd voor 

zelfstandigen geldt. Zo overwoog het Hof in FNV 
KIEM dat het Werkingsverdrag aan zelfstandigen 
geen grondslag biedt om cao’s te sluiten om hun 
werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden te ver-
beteren (HvJ EU 4 december 2014, «JAR» 
2015/19, m.nt. Stege, r.o. 29). Daar komt bij dat in 
de meest recente (ontwerp)richtlijnen van de 
Commissie over werknemersbescherming staat 
dat echte zelfstandigen van de werkingssfeer zijn 
uitgesloten. Zie bijvoorbeeld preambule 8 van 
Richtlijn 2019/1152/EU. Ik schat in dat het niet 
makkelijk zal zijn voor lidstaten en sociale part-
ners om voldoende aannemelijk te maken dat de 
hier bedoelde bescherming voor een specifieke 
groep zelfstandigen legitiem is.

mr. E.F. Grosheide
promovenda Universiteit Amsterdam en senior 
onderzoeker bij Arbeidsmarktresearch UvA

41 p. 408Seksuele intimidatie WSW’er niet vast komen te staan vanwege 
onzorgvuldig onderzoek
Kantonrechter Rechtbank Gelderland zp Nijmegen 
17 december 2021, nr. 9449324\HA VERZ 21-51 \ 548, 
ECLI:NL:RBGEL:2021:7264
Grensoverschrijdend gedrag. Sanctiebeleid. Ontslag op staande voet. 
Verwijtbaar handelen. Zorgplicht werkgever. 
[BW art. 7:669 lid 3 sub e en sub g, 7:677, 7:681; Arbowet art. 1 lid 3 
sub e, 3 lid 2]

42 p. 415Niet kunnen terugkeren van verlof tijdens coronapandemie voor 
rekening werkgever
Kantonrechter Rechtbank Oost-Brabant zp Eindhoven 
20 januari 2022, nr. 9238196
Vakantie. Opschorting vluchtverkeer. Niet-werken in redelijkheid voor 
rekening werkgever. 
[BW art. 7:628]

43 p. 420Non-concurrentiebeding gedetacheerde werknemer is nietig wegens 
strijd met de Waadi
Kantonrechter Rechtbank Rotterdam zp Rotterdam 
16 juli 2021, nr. 8401955/CV EXPL 20-9384, 
ECLI:NL:RBROT:2021:13175
Oprichten eigen bedrijf. Concurrerende werkzaamheden. Belemme-
ringsverbod. 
[Waadi art. 9a lid 1; BW art. 3:42]

44 p. 425Rechtsgeldig ontslag op staande voet na vervalsen van coronatest-
bewijs
Kantonrechter Rechtbank Rotterdam zp Rotterdam 
7 januari 2022, nr. 9486090\VZ VERZ 21-16135, 
ECLI:NL:RBROT:2022:89
Onrechtmatig bewijs. Valsheid in geschrifte. Privacy werknemer. 
[BW art. 7:677, 7:678; EVRM art. 8]

45 p. 432Geen instemmingsrecht COR ten aanzien van besluit tot beëindigen 
jubileumuitkering
Gerechtshof Amsterdam 
14 december 2021, nr. 200.275.261/01, ECLI:NL:GHAMS:2021:4012
Primaire arbeidsvoorwaarden. Instemmingsrecht. Ondernemingsover-
eenkomst. 
[WOR art. 20, 27 lid 1 sub c, 32 lid 2]

46* p. 440Enge uitleg werkingssfeerbepaling verplichtstellingsbesluit Bpf
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 
12 oktober 2021, nr. 200.271.981, ECLI:NL:GHARL:2021:9628
Cao-norm. Feitelijke activiteiten van de werkgever. Normale spraak-
gebruik. 
[BW art. 6:248; Wet Bpf 2000 art. 4]
Noot mr. F. Hoppers-Rademaker
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38 p. 385Medeoprichter Forum voor Democratie niet in dienst 
bij stichting
Kantonrechter Rechtbank Amsterdam zp Amsterdam 
11 januari 2022, nr. 8854929 CV EXPL 20-19977, 
ECLI:NL:RBAMS:2022:72
Politiek adviseur/partijbestuurder. Geen arbeidsovereen-
komst. Gezagsverhouding. Bedoeling van partijen. 
Geldigheid geheimhoudingsbeding. 
[BW art. 7:610, 7:650]

39 p. 389Depothouder werkzaam op basis van overeenkomst van 
opdracht
Kantonrechter Rechtbank Amsterdam zp Amsterdam 
24 januari 2022, nr. 9434657\EA VERZ 21-566
Kwalificatie arbeidsovereenkomst. Vrije uitvoering. 
Overeenkomst van opdracht. Partijbedoeling meegewogen. 
[BW art. 7:400, 7:610]

40* p. 395Ongeorganiseerde werknemer gebonden aan oordeel 
cao-ontslagcommissie
Kantonrechter Rechtbank Den Haag zp ’s-Gravenhage 
15 december 2021, nr. 9421339 RP VERZ 21-50545, 
ECLI:NL:RBDHA:2021:15498
Opzegging met toestemming ontslagcommissie. Binding 
aan cao. Ongeorganiseerde werknemer. Dynamisch 
incorporatiebeding. 
[BW art. 6:248, 7:669 lid 1 en lid 3 sub a; 7:671a lid 2;  
Wet cao art. 9, 14]
Noot mr. K.P.D. Vermeulen
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