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Rechtseenheid en de 
tenuitvoerlegging van het 
Unierecht door de nationale rechter 
in een geïntegreerde rechtsorde
Sim Haket*

Dit artikel onderzoekt welke eisen het Unierecht stelt aan de 
tenuitvoerlegging van dat recht door de nationale rechter. Wat zegt 
dit over de betekenis van rechtseenheid, en hoe wordt dit nagestreefd, 
in het Unierecht? Soms getuigen de vereisten van het geloof dat 
rechtseenheid enkel door uniformiteit kan worden bereikt, soms is juist 
een compromis noodzakelijk. 

1 Inleiding
In dit artikel in de serie de Rode draad 
‘Rechtseenheid’ verbind ik rechtseenheid met 
de tenuitvoerlegging van het Unierecht door 
de nationale rechter. In dit verband onderzoek 
ik op welke wijze het Unierecht anticipeert op 
potentiële moeilijkheden die zich vanuit een 
oogpunt van rechtseenheid voordoen bij de 
tenuitvoerlegging van het Unierecht door de 
nationale rechter, en welke betekenis dit heeft 
voor rechtseenheid in het Unierecht.

Om de richting en doelstelling van het ar
tikel inzichtelijker te maken, schets ik alvast 
een aantal eigenschappen van rechtseenheid 
(in algemene zin) en de context waarin het 

Unierecht door de nationale rechter wordt 
toegepast. Rechtseenheid draagt bij aan de 
voorspelbaarheid en voorzienbaarheid van 
rechtsbetrekkingen en het voorkomen van een 
tegenstrijdige behandeling van eenzelfde ge
val. Daartoe dienen rechterlijke beslissingen 
op zijn minst consistent te zijn. En om tot der
gelijke beslissingen te komen wordt dan weer 
gewezen op het belang van een overzichtelijke 
rechterlijke piramide met finale autoriteit, en 
één bron waaruit het geldende recht voort
vloeit.1 Wat betreft de tenuitvoerlegging van 
het Unierecht door de nationale rechter moet 
op twee omstandigheden worden gewezen, die 
in het licht van de zojuist geschetste eigen
schappen van rechtseenheid als belemmering 
zouden kunnen worden opgevat. Allereerst zal 
de nationale rechter, indien hij het Unie recht 
ten uitvoer legt, dikwijls worden geconfron
teerd met de vraag hoe nationaal recht zich 
verhoudt tot het toepasselijke Unierecht (in 
dit artikel laat ik de additionele complexiteit 
veroorzaakt door de gelijktijdige toepassing 
van internationaal recht en het EVRM buiten 
beschouwing). Ten tweede rust de verantwoor
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delijkheid voor de toepassing van het Unie
recht in belangrijke mate op de nationale 
rechters in 28 lidstaten.2 De toepassing van 
het Unierecht vindt daarmee plaats in een 
diversiteit van juridische, sociale en poli
tieke contexten die van invloed kunnen zijn 
op het begrip dat de nationale rechter van 
dit recht heeft.3 

Aanwijzingen voor de beantwoording 
van de vraag naar de wijze van antici
peren op deze potentiële moeilijkheden, 
en de betekenis van rechtseenheid in het 
Unierecht, worden gezocht door het volgen 
van een route die allereerst twee punten 
aandoet die onlosmakelijk verbonden zijn 
met, en rechtstreeks van invloed zijn op, 
de toepassing van het Unierecht door de 
nationale rechter, namelijk de relatie tussen 
Unierecht en nationaal recht (par. 2) en de 
prejudiciële procedure (par. 3). Vervolgens 
kijk ik naar de doorwerking en procedurele 
eisen voor de toepassing van het Unierecht 
(par. 4). Waar dit relevant is, besteedt het 
artikel aandacht aan de vraag in welke 
mate de toepassing van het Unierecht door 
de nationale rechter (in casu wordt voor 
voorbeelden voornamelijk gekeken naar de 
Nederlandse rechter) aansluit bij Unierech
telijke verwachtingen. Immers, indien dit 
te veel uit elkaar loopt moeten eveneens de 
verwachtingen betreffende rechtseenheid 
worden bijgesteld.

De toepassing van het 
Unierecht vindt plaats in een 
diversiteit van juridische, 
sociale en politieke contexten 
die van invloed kunnen zijn 
op het begrip dat de nationale 
rechter van dit recht heeft

2 De relatie tussen het Unierecht en 
nationaal recht
In het arrest Costa/Enel proclameerde 
het Hof van Justitie (verder: HvJ) dat 
Unierecht voorrang heeft boven strijdig na
tionaal recht. Het HvJ staafde dit beginsel 
onder andere met het argument 

‘dat indien de werking van het gemeenschapsrecht van 
Staat tot Staat zou verschillen op grond van latere nationale 
wetten, dit de verwezenlijking van de doelstellingen van het 
Verdrag, bedoeld in artikel 5, lid 2, in gevaar zou brengen 
en een bij artikel 7 verboden discriminatie in het leven zou 
roepen’.4 

Het belang van uniformiteit was dus een 
van de argumenten voor voorrang van het 
Unie recht.5 Zie ook de volgende overwe
gingen uit het arrest Hauer, waarin werd 
bepaald dat het niet was toegestaan het 
Unierecht te toetsen aan nationale grond
rechten: 

‘[d]e introductie van bijzondere, onder de wetgeving of 
constitutionele orde van een bepaalde LidStaat vallende 
maatstaven zou aan de materiële eenheid en aan de feitelijke 
gelding van het gemeenschapsrecht afbreuk doen en daar
mee onvermijdelijk de eenheid van de gemeenschappelijke 
markt doorbreken en de communautaire saamhorigheid in 
gevaar brengen’.6 

Het HvJ noemt hier expliciet de ‘materiële 
eenheid’ van het Unierecht en sluit ook hier 
uit dat de uniforme gelding van het Unie
recht wordt beperkt door nationaal recht. 
Vanuit het perspectief van het HvJ kan 
zonder rechtseenheid de doelstelling om 
één interne markt te creëren niet worden 
verwezenlijkt. Dit vereist uniformiteit, het
geen niet kan worden gegarandeerd zonder 
voorrang.7

Vanuit het perspectief van het 
HvJ kan zonder rechtseenheid 
de doelstelling om één 
interne markt te creëren 
niet worden verwezenlijkt

Overigens werpt deze koppeling met de 
interne markt wel de vraag op in hoeverre 
hetzelfde geldt voor Unierecht dat niet (of 
wellicht nauwkeuriger: in mindere mate) 
gekoppeld is aan de interne markt; men 
denke met name aan het recht inzake de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Vóór 
het Verdrag van Lissabon werden aan een 
deel van dit recht (namelijk het deel dat zag 
op justitie en binnenlandse zaken) andere 
effecten toegeschreven dan aan het ‘commu
nautaire’ recht inzake de interne markt. Met 
het Verdrag van Lissabon is dit verschil in 
beginsel opgeheven,8 hetgeen mijns inziens 
onder andere als consequentie heeft dat 
het beginsel van voorrang buiten het recht 
inzake de interne markt van toepassing is 
geworden op maatregelen die na de Ver
dragswijziging werden geïntroduceerd.9 Dat 
rechtseenheid ook een belangrijke rol speelt 
voor het Unierecht dat niet rechtstreeks de 
interne markt betreft, volgt uit het arrest 
Melloni. Het ging in dat arrest om de vraag 
of het was toegestaan dat door toepassing 
van de nationale grondrechten een bescher

2 H. van Harten, Autonomie van 
de nationale rechter in het Euro-
pees recht, Den Haag: BJu 2011, 
p. 1113.

3 A. Arnull, The European Union 
and its Court of Justice, Oxford: 
Oxford University Press 2006, 
p. 95; M. Poiares Maduro, ‘In 
search of a meaning and not in 
search of the meaning: judicial 
review and the constitution in 
times of pluralism’, Wisconsin 
Law Review 2013, p. 546.

4 HvJ 15 juli 1964, zaak 6/64, 
ECLI: EU: C: 1964: 66 (Costa/
Enel). 

5 M. Claes, The national courts’ 
mandate in the European consti-
tution, Oxford en Portland: Hart 
Publishing 2006, p. 141. 

6 HvJ 13 december 1979, zaak 
44/79, ECLI: EU: C: 1979: 290 
(Hauer), punt 14. Zie tevens HvJ 
6 maart 2014, zaak C206/13, 
ECLI: EU: C: 2014: 126 (Siragusa), 
punt 32.

7 S. Prechal, ‘Direct effect, 
indirect effect, supremacy and 
the evolving constitution of the 
European Union’, in: C. Barnard 
(red.), The fundamentals of EU 
law revisited: assessing the im-
pact of the constitutional debate, 
Oxford: Oxford University Press 
2007, p. 3940.

8 Zie echter art. 9 van protocol 
nr. 36 bij het Verdrag van Lissa
bon, dat bepaalt dat ten aanzien 
van handelingen die op basis 
van het VEU werden vastgesteld 
de rechtsgevolgen in beginsel 
ook na het Verdrag van Lissabon 
worden gehandhaafd. 

9 In de Conclusie van AG Bot 
van 15 februari 2017 in zaak 
C579/15, ECLI: EU: C: 2017: 
116 (Popławski), punt 86, wordt 
impliciet hetzelfde standpunt 
ingenomen. Zie tevens S. Prechal 
& T.P. Marguery, ‘La mise en 
oeuvre des decisionscadres une 
lecon pour les futures directives 
penales?’, in: J. Dutheil de la 
Rochère (red.), L’exécution du 
droit de l’Union, entre méca-
nismes communautaires et droits 
nationaux, Brussel: Bruylant 
2009, p. 232. De vraag of het 
beginsel van voorrang eveneens 
van toepassing is op kaderbe
sluiten die onder de derde pijler 
werden aangenomen, lijkt iets 
gecompliceerder te liggen en is 
nog niet beslecht. Deze vraag is 
voorgelegd aan het HvJ in Rb. 
Amsterdam 28 september 2017, 
ECLI: NL: RBAMS: 2017: 7038. 
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ming werd geboden die verder reikte dan 
die geboden door het EUHandvest van de 
Grondrechten (verder: het Handvest), dat 
van toepassing is op de EU, en de lidstaten 
voor zover zij het Unierecht ten uitvoer 
brengen. Het HvJ zag daarvoor geen ruimte 
met het oog op de doelmatigheid en uni
formiteit van de voor het geding relevante 
Unierechtelijke maatregel, die zag op het 
Europees aanhoudingsbevel.10 Overigens 
brengt het thema van het Handvest en 
nationale grondrechtenbescherming mij bij 
het arrest M.A.S. en M.B., dat zag op het 
legaliteitsbeginsel en het buiten toepassing 
laten van een verjaringsregeling die een 
belemmering kan vormen om via nationale 
strafrechtelijke procedures btwfraude in 
het nadeel van de EU te bestrijden (art. 
325 Verdrag betreffende de Werking van de 
Europese Unie, verder: VWEU). Het HvJ 
overweegt dat in de Italiaanse rechtsorde de 
verjaringsregeling onderdeel uitmaakt van 
het materiële strafrecht, zodat het legali
teitsbeginsel geldt en de nationale rechter 
niet verplicht is de verjaringsregeling buiten 
toepassing te laten voor zover daarmee dat 
beginsel wordt geschonden.11 De bijbeho
rende argumentatie is gecompliceerd, maar 
mijns inziens is allereerst duidelijk dat het, 
vanuit Unierechtelijk perspectief, aangezien 
de verjaringsregeling niet was geharmoni
seerd, was toegestaan die regeling tot het 
materiële strafrecht en het legaliteitsbegin
sel te rekenen, en wordt geaccepteerd dat de 
gevolgen van dit beginsel niet identiek zijn 
voor alle lidstaten.12 Ten tweede is het ook 
duidelijk dat, hoewel het arrest Taricco niet 
geheel wordt verworpen, er wel in belang
rijke mate op wordt teruggekomen. In dat 
arrest oordeelde het HvJ dat de Italiaanse 
verjaringsregeling opzij diende te worden 
gezet, maar werd door de nationale rechter 
niet gevraagd naar de consequentie dat in de 
Italiaanse rechtsorde de verjaringsregeling 
materieel strafrecht is.13 Dit laatste wordt 
door het HvJ aangegrepen om in het arrest 
M.A.S. en M.B. anders te oordelen. Als laat
ste punt moet worden genoemd dat, omdat 
naar mijn mening uit het arrest M.A.S. en 
M.B. niet met zekerheid valt af te leiden of 
het HvJ voor zijn conclusie artikel 49 Hand
vest of het Italiaanse legaliteitsbeginsel tot 
uitgangspunt neemt, het niet duidelijk is 
in hoeverre met dit arrest afbreuk wordt 
gedaan aan het beginsel van voorrang.14

Opgemerkt dient te worden dat Neder
land een uitzonderlijke positie inneemt 
doordat het de door het HvJ geproclameerde 

voorrang van het Unierecht niet onderwerpt 
aan nationale vereisten.15 In andere lidsta
ten is de voorrang van het Unierecht niet 
zonder meer geaccepteerd, en wordt met 
name ten aanzien van nationale grondwet
telijke bepalingen een voorbehoud gemaakt 
– waar het HvJ zo nu en dan gevoelig voor 
lijkt te zijn.16 Echter, voor de dagelijkse 
praktijk lijkt de vraag wie over de voorrang 
van het Unierecht gaat minder prangend. 
Hoewel er verschillend wordt gedacht over 
de noodzaak van erkenning van de voorrang 
van het Unierecht door nationaal recht, 
komt het zelden voor dat dit verschil van 
inzicht zich in een concreet geschil manifes
teert. In alle andere gevallen gaat de natio
nale rechter gewoon uit van de voorrang 
van het Unierecht.17 

Het HvJ heeft opgemerkt 
dat de prejudiciële procedure 
ten doel heeft de uniforme 
toepassing van het 
Unierecht te verzekeren

3 De prejudiciële procedure
Op basis van de prejudiciële procedure 
(art. 267 VWEU) kan het HvJ, op verzoek 
van een nationale rechter, uitspraak doen 
over a) de uitlegging van de Verdragen, en 
b) de geldigheid en uitlegging van het zoge
heten secundaire Unierecht (in de praktijk 
gaat het vooral om verordeningen, richtlij
nen en besluiten). Het HvJ heeft opgemerkt 
dat de prejudiciële procedure ten doel heeft 
de uniforme toepassing van het Unierecht 
te verzekeren.18

Indien voor een lagere nationale rechter 
een vraag ten aanzien van de uitlegging van 
het Unierecht wordt opgeworpen, en hij dit 
punt noodzakelijk acht voor de beslissing 
in het bij hem aanhangige geding, hoeft hij 
niet, maar mag hij wel, prejudicieel verwij
zen. Echter, indien dezelfde situatie zich 
voordoet bij een rechter wiens uitspraak 
niet vatbaar is voor hoger beroep, is er een 
verwijzingsplicht (zie art. 267 VWEU). 
Een partij bij een geding die van oordeel is 
dat de lagere rechter, zonder prejudicieel 
te hebben verwezen, een rechtsvraag die 
door het Unierecht wordt beheerst onjuist 
heeft beantwoord, zal dus moeten doorpro
cederen. Er zijn twee uitzonderingen op de 
verwijzingsplicht. Allereerst hoeft niet te 
worden verwezen indien de vraag in een 

10 HvJ 26 februari 2013, zaak 
C399/11, ECLI: EU: C: 2013: 107 
(Melloni), punt 60. Zie de anno
tatie van Widdershoven bij het 
arrest Melloni in AB 2013/132, 
punt 4.

11 HvJ 5 december 2017, zaak 
C42/17, ECLI: EU: C: 2017: 936 
(M.A.S. en M.B.), punten 58, 61.

12 HvJ 5 december 2017, zaak 
C42/17, ECLI: EU: C: 2017: 936 
(M.A.S. en M.B.), punt 45.

13 HvJ 8 september 2015, zaak 
C105/14, ECLI: EU: C: 2015: 555 
(Taricco).

14 Zie voor een conclusie dat met 
het beginsel van voorrang 
wordt gebroken: D. Burchardt, 
‘Belittling the primacy of EU law 
in Taricco II’, Verfassungsblog.de 
7 december 2017. Voor die 
conclusie wordt ervan uitgegaan 
dat het HvJ het Italiaanse lega
liteitsbeginsel tot uitgangspunt 
neemt omdat verjaringsregelin
gen per definitie niet binnen de 
reikwijdte van art. 49 Handvest 
zouden vallen. Daartegen zou 
kunnen worden ingebracht dat 
het HvJ juist lijkt toe te staan 
dat verjaringsregelingen onder
deel kunnen zijn van materieel 
strafrecht en dus raken aan de 
aanduiding van wat een straf
baar feit is in Italiaans recht. 
Laatstgenoemde valt wel binnen 
de reikwijdte van art. 49 Hand
vest. Echter, dan zou toepassing 
van de verjaringsregeling in 
strijd met art. 49 Handvest en 
dus verboden zijn, hetgeen zich 
weer niet verdraagt met de 
overweging van het HvJ dat de 
nationale rechter in geval het 
legaliteitsbeginsel zou worden 
geschonden, niet gehouden is 
(dus slechts sprake is van een 
bevoegdheid in plaats van een 
verplichting) de regeling buiten 
toepassing te laten.

15 ABRvS 7 juli 1995, ECLI: NL: 
RVS: 1995: AN5284, AB 1997/117, 
m.nt. A.A.L. Beers (Metten). 
Zie ook HR 2 november 2004, 
ECLI: NL: HR: 2004: AR1797, NJ 
2005/80, m.nt. E.A. Alkema.

16 Zie verder W.T. Eijsbouts e.a., 
Europees recht – Algemeen deel, 
Groningen: Europa Law Publish
ing 2015, p. 286287. Uit de 
jurisprudentie van het HvJ in
zake grondrechtenbescherming 
en algemene rechtsbeginselen 
volgt dat dit soms een positieve 
uitwerking kan hebben op de 
ontwikkeling van het Unierecht, 
zie Meij 2012, p. 587588.

17 Eijsbouts e.a. 2015, p. 427.
18 HvJ 16 januari 1974, zaak 

166/73, ECLI: EU: C: 1974:3 
(Rheinmühlen-Düsseldorf), 
punt 2; HvJ 13 mei 1981, zaak 
66/80, ECLI: EU: C: 1981: 16 (ICC), 
punt 11. 
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gelijksoortig geval eerder door het HvJ 
werd beantwoord (acte éclairé). De tweede 
uitzondering doet zich voor indien de juiste 
toepassing van het Unierecht zo evident is 
dat daaromtrent redelijkerwijs geen twijfel 
kan bestaan (acte clair).19 Met name de toe
passing van laatstgenoemde uitzondering is 
aan strenge voorwaarden verbonden.20 De 
twee uitzonderingen zijn niet van toepas
sing, en de bevoegdheid van lagere rechters 
wordt een verplichting, indien de rechter 
twijfelt aan de geldigheid van secundair 
Unierecht.21 Met de verplichte verwijzing, 
door rechters wier uitspraken niet vatbaar 
zijn voor hoger beroep, en in alle gevallen 
bij geldigheidskwesties, beoogt het HvJ 
divergerende uitspraken van nationale 
rechters te voorkomen.22 

Met de verplichte verwijzing, 
door rechters wier uitspraken 
niet vatbaar zijn voor hoger 
beroep, en in alle gevallen 
bij geldigheidskwesties, 
beoogt het HvJ divergerende 
uitspraken van nationale 
rechters te voorkomen

In aanvulling op het bovenstaande dient er 
nog op te worden gewezen dat indien het 
HvJ zich middels een prejudiciële beslissing 
uitspreekt over de geldigheid van secundair 
Unierecht, ook andere nationale rechters 
dan degene die de prejudiciële vraag stelde 
zich daaraan moeten houden. Betreft het 
een interpretatiekwestie, dan geldt het 
arrest formeel alleen voor de verwijzende 
nationale rechter. In de praktijk wordt het 
echter ook door andere nationale rechters 
gevolgd.23 De zojuist genoemde ‘acte éclairé’
uitzondering bevestigt het gezag dat uitgaat 
van arresten van het HvJ. Bovendien moet 
ten aanzien van de gelding van prejudiciële 
beslissingen worden gewezen op het arrest 
Köbler, waarin de mogelijkheid van staats
aansprakelijkheid vanwege onrechtmatige 
rechtspraak werd geïntroduceerd. Het arrest 
bevat de volgende overweging: ‘[i]n ieder ge
val is een schending van het gemeenschaps
recht voldoende gekwalificeerd, wanneer 
‘s Hofs rechtspraak op het gebied bij het 
nemen van de betrokken beslissing kenne
lijk is miskend’.24 Dit impliceert dat ook een 
prejudiciële beslissing over een interpreta
tiekwestie in acht moet worden genomen.25 

Op basis van het bovenstaande lijkt in 
principe rechtseenheid van de correcte 
uitlegging, en de geldigheid, van het Unie
recht procedureel te zijn verzekerd. Ortlep 
en Widdershoven merken echter op dat 
het een publiek geheim is dat Nederlandse 
rechters – om uiteenlopende redenen26 – 
lang niet alle kwesties die zich voor een 
prejudiciële verwijzing lenen, of waarbij 
die verwijzing verplicht is (hetgeen zich 
als gevolg van de strikte voorwaarde voor 
toepassing van de ‘acte clair’uitzondering 
niet zelden voordoet), daadwerkelijk 
voorleggen aan het HvJ.27 Ik vermoed dat 
dit niet wezenlijk anders is in de overige 
lidstaten. De vraag is hoe schadelijk dit is 
voor rechtseenheid. Twee opmerkingen in 
dit verband. Allereerst lijkt de discrepantie 
tussen de Unie rechtelijke verwachtingen 
en de praktijk van de nationale rechter 
zich te beperken tot uitleggingsvragen, 
hetgeen toch net iets minder problema
tisch is dan divergerende beoordelingen 
inzake geldigheidsvragen. Immers, indien 
nationale rechters anders zouden oordelen 
over de geldigheid van een verordening 
of richtlijn, betekent dit dat de maatregel 
in zijn geheel in de ene lidstaat wel, en in 
de andere lidstaat niet, als geldend recht 
wordt beschouwd. Dit is problematischer 
dan wanneer ten aanzien van één of meer 
specifieke bepalingen afwijkende interpre
taties worden gehanteerd.

Ortlep en Widdershoven 
merken op dat het een publiek 
geheim is dat Nederlandse 
rechters lang niet alle 
kwesties die zich voor een 
prejudiciële verwijzing lenen, 
of waarbij die verwijzing 
verplicht is, daadwerkelijk 
voorleggen aan het HvJ

Ten tweede zou er naar mijn oordeel voor de 
vaststelling van de impact op rechtseenheid 
ook binnen de categorie van uitleggings
vragen moeten worden gekeken naar het 
belang van de rechtsvragen in situaties van 
nietverwijzen. Advocaatgeneraal Jacobs 
deed in zijn Conclusie bij het arrest Wiener 
de suggestie dat een prejudiciële verwijzing 
vooral opportuun is indien het een vraag 
van algemeen belang betreft die vermoede

19 HvJ 6 oktober 1982, zaak 
283/81, ECLI: EU: C: 1982: 335 
(CILFIT), punten 1316. 

20 HvJ 6 oktober 1982, zaak 
283/81, ECLI: EU: C: 1982: 335 
(CILFIT), punten 1720.

21 HvJ 22 oktober 1987, zaak 
314/85, ECLI: EU: C: 1987: 452 
(Foto-Frost), punt 15. 

22 Zie, ten aanzien van de ‘acte 
clair’uitzondering, Conclusie 
van AG StixHackl van 12 april 
2005 in zaak C495/03, ECLI: 
EU: C: 2005: 215 (Intermodal), 
punt 90. 

23 R. Ortlep & R.J.G.M. Widders
hoven, ‘Rechtsbescherming’, in: 
S. Prechal & R.J.G.M. Widders
hoven, Inleiding tot het Europees 
bestuursrecht, Nijmegen: Ars 
Aequi Libri 2017, p. 355, waar 
voor de bindende werking van 
beslissingen inzake geldigheids
kwesties wordt gewezen op HvJ 
13 mei 1981, zaak 66/80, ECLI: 
EU: C: 1981: 16 (ICC).

24 HvJ 30 september 2003, zaak 
C224/01, ECLI: EU: C: 2003: 513 
(Köbler), punt 56.

25 J. Komárek, ‘Federal elements in 
the Community judicial system: 
building coherence in the Com
munity legal order’, CMLRev 
2005, p. 1516. 

26 Voor een bespreking daarvan, 
zie K. Groenendijk, ‘Waarom 
rechters niet naar Luxemburg 
gaan: politieke structuur of 
rechtscultuur?’, in: R. Baas e.a. 
(red.), Rechtspleging en rechts-
bescherming, Deventer: Wolters 
Kluwer 2015, p. 194203. 

27 Ortlep & Widdershoven 2017, 
p. 351. In H. van Harten, ‘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 & 
N. Lavranos (red.), Interface 
between EU law and national 
law, Groningen: Europa Law 
Publishing 2007, p. 255258, 
wordt het nietverwijzen in HR 
8 juli 2005, ECLI: NL: HR: 2005: 
AR8934, BNB 2006/49, m.nt. 
G.T.K. Meussen (Rotterdamse 
parkeerboete) bekritiseerd. 

28 Conclusie van AG Jacobs van 
10 juli 1997 in zaak C338/95, 
ECLI: EU: C: 1997: 352 (Wiener), 
punt 20.

29 Conclusie van AG StixHackl 
van 12 april 2005 in zaak 
C495/03, ECLI: EU: C: 2005: 215 
(Intermodal), punten 8791. 

30 J.M. Prinssen, Doorwerking 
van Europees recht, Deventer: 
Wolters Kluwer 2004, p. 241.

31 Die volgorde volgt uit HvJ 
24 januari 2012, zaak C282/10, 
ECLI: EU: C: 2012: 33 (Domin-
guez), punt 23. Aan dit rijtje 
wordt soms ook staatsaanspra
kelijkheid toegevoegd. Zij ver
schilt echter van de besproken 
doorwerkingsinstrumenten 

http://www.arsaequi.nl/libri-uitgave/16111/
http://www.arsaequi.nl/libri-uitgave/16111/
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lijk de uniforme toepassing van het Unie
recht bevordert. Daarentegen acht hij het 
niet problematisch indien geen verwijzing 
plaatsvindt 

‘[…] wanneer er vaste rechtspraak bestaat die zonder 
problemen op de feiten van het concrete geval kan worden 
toegepast, of wanneer het om de beoordeling van een nauw 
afgebakend aspect gaat in de context van een zeer specifieke 
feitelijke situatie en het arrest buiten het concrete geval 
vermoedelijk geen toepassing zal vinden’.28 

Het gaat dan in wezen om situaties waarin 
de basisregels door het HvJ reeds voldoende 
zijn bepaald, maar zich telkens weer nieuwe 
variaties wat betreft de toepassing van de 
hoofdregel in een concrete casus kunnen 
voordoen. Als voorbeeld noemt de advocaat
generaal de in die casus in geding zijnde 
vraag of bepaalde producten onder de 
tariefindeling van ‘nachthemden’ vallen, ook 
indien zij hoofdzakelijk, doch niet uitslui
tend, bestemd zijn voor gebruik in bed. In 
dit verband wijs ik ook op de Conclusie van 
advocaatgeneraal StixHackl in het arrest 
Intermodal. Zij voert een vergelijkbaar 
betoog en wijst er bovendien op dat iedere 
toepassing, ook van ‘ondubbelzinnig’ en 
‘duidelijk’ ogende bepalingen, enige mate 
van uitlegging vereist.29 De benadering van 
advocatengeneraal Jacobs en StixHackl 
lijkt mij een verstandige, waarmee ook het 
gevoel van eigen verantwoordelijkheid, en 
eigenaarschap, van de nationale rechter 
ten aanzien van het Unierecht beter tot 
ontwikkeling kan komen. Indien het HvJ 
een rigide toepassing van met name de ‘acte 
clair’uitzondering zou loslaten, en zo nu en 
dan laat doorschemeren in welke kwesties 
een prejudiciële verwijzing minder ‘oppor
tuun’ is, zou de nationale rechter zijn gevoel 
van eigen verantwoordelijkheid kunnen 
ontwikkelen binnen enigszins duidelijke 
kaders voor de vraag wanneer in elk geval 
wel verwezen dient te worden. 

4 Doorwerking en procedurele eisen

4.1 De doorwerking van het Unierecht
Prinssen merkt op dat de doorwerkings
instrumenten eraan bijdragen dat bindende 
regels van Unierecht uniform worden 
toegepast en kunnen worden afgedwongen 
voor de nationale rechter.30 Indien sprake 
is van een situatie waarin nationaal recht 
(potentieel) onverenigbaar is met het Unie
recht, dient de nationale rechter eerst na 
te gaan of zijn nationale recht conform het 
Unierecht kan worden uitgelegd en, indien 

zulks niet het geval is, dit op te lossen 
via het instrument van de rechtstreekse 
werking.31 Die volgorde aanhoudend, be
spreek ik eerst de conforme interpretatie. 
Dit vereist dat het nationale recht zoveel 
mogelijk conform het Unierecht wordt 
uitgelegd.32 Dit biedt ruime mogelijkheden 
om zo een onverenigbaarheid tussen het 
Unierecht en nationaal recht te voorkomen. 
Dat komt doordat conforme interpretatie 
zich uitstrekt tot het gehele Unierecht en, 
wellicht nog belangrijker, de onderliggende 
rechtsverhouding in het geding niet bepaalt 
of de verplichting van toepassing is. Met 
dit laatste bedoel ik dat via een conforme 
interpretatie niet alleen de werking van het 
Unierecht jegens de lidstaat kan worden af
gedwongen (verticale rechtsverhoudingen), 
maar ook in een geding tussen particulieren 
(horizontale rechtsverhoudingen) en in het 
voordeel van de overheid (omgekeerd verti
cale rechtsverhoudingen) (vgl. de hieronder 
te bespreken reikwijdte van de rechtstreek
se werking). 

Regelmatig wordt met een 
conforme interpretatie een 
onverenigbaarheid met het 
Unierecht voorkomen

Voor de verplichting tot conforme interpre
tatie zijn echter ook twee begrenzingen door 
het HvJ geformuleerd. Allereerst vereist 
conforme interpretatie niet dat de rechter 
overgaat tot een contra legem interpretatie 
van het nationale recht.33 Ten tweede her
haalde het HvJ in het arrest Kolpinghuis 
de eerder door hem geformuleerde regel dat 
een nietomgezette richtlijn niet bepalend 
kan zijn voor de strafrechtelijke aanspra
kelijkheid van degenen die in strijd met 
de richtlijn handelden, noch deze aanspra
kelijkheid kan verzwaren, en valt uit het 
arrest af te leiden dat ook in het kader van 
de conforme interpretatie die begrenzing in 
acht moet worden genomen.34 Zoals eerder 
door mij werd betoogd,35 laat het zojuist 
beschreven rechtskader voor de toepassing 
van de verplichting tot conforme interpreta
tie een ruime mate van beoordelingsvrijheid 
aan de nationale rechters. De praktijk van 
de Nederlandse rechter is dan ook in de re
gel (behoudens, wellicht, enkele incidentele 
uitzonderingen36) in lijn met de Unierechte
lijke verwachtingen omtrent de toepassing 
van het instrument van conforme interpre

doordat er niet mee kan worden 
bewerkstelligd dat het Unierecht 
wordt toegepast en onverenigbare 
nationale bepalingen geen toepas
sing vinden. In plaats daarvan 
leidt een succesvolle aanspra
kelijkstelling ertoe dat ‘slechts’ 
compensatie wordt verkregen 
voor een onjuiste toepassing van 
het Unierecht. Voor de rechtseen
heid in het Unierecht levert 
staatsaansprakelijkheid dan ook 
weinig op. Om die reden bespreek 
ik dit onderwerp hier niet verder.

32 Deze formulering volgt uit o.a. 
HvJ 13 november 1990, zaak 
C106/89, ECLI: EU: C: 1990: 
395 (Marleasing), punt 8; HvJ 
5 oktober 2004, gevoegde zaken 
C397/01 t/m C403/01, ECLI: 
EU: C: 2004: 584 (Pfeiffer), punt 
113. De verplichting tot conforme 
interpretatie werd geïntroduceerd 
(zij het in iets andere bewoordin
gen) in HvJ 10 april 1984, zaak 
14/83, ECLI: EU: C: 1984: 153 (Von 
Colson en Kamann), punt 26. 

33 HvJ 16 juni 2005, zaak C105/03, 
ECLI: EU: C: 2005: 386 (Pupino), 
punt 47 (ten aanzien van een 
kaderbesluit) en HvJ 4 juli 2006, 
zaak C212/04, ECLI: EU: C: 2006: 
443 (Adeneler), punt 110 (ten 
aanzien van een richtlijn). Meer 
recentelijk werd de begrenzing 
ook genoemd in twee arresten 
inzake de interpretatie van het 
VWEU, zie HvJ 11 november 
2015, zaak C505/14, ECLI: EU: C: 
2015: 742 (Klausner Holz Nieder-
sachsen), punt 32; HvJ 13 juli 
2016, zaak C187/15, ECLI: EU: C: 
2016: 550 (Pöpperl), punt 44.

34 HvJ 8 oktober 1987, zaak 80/86, 
ECLI: EU: C: 1987: 431 (Kolping-
huis), punt 13. In HvJ 11 juni 
1987, zaak 14/86, ECLI: EU: 
C: 1987: 275 (Pretore di Salò) 
werd eerder deze begrenzing 
geformuleerd ten aanzien van 
nietomgezette richtlijnen in het 
algemeen.

35 S. Haket, ‘Coherence in the appli
cation of the duty of consistent in
terpretation in EU law’, REALaw 
2015, p. 221.

36 Zie bijvoorbeeld de annotatie van 
Jans bij ABRvS 25 november 
2009, ECLI: NL: RVS: 2009: 
BK4312, M en R 2010/43, waar 
hij betoogt dat er wel degelijk 
voldoende aanknopingspun
ten waren voor een conforme 
interpretatie, en zich afvraagt 
of de Afdeling die mogelijkheid 
niet te makkelijk ontkende. Of de 
annotatie van Ortlep bij ABRvS 
8 juni 2016, ECLI: NL: RVS: 2016: 
1613, AB 2016/273, die zich 
afvraagt of het wel zo zeker was 
dat de begrenzing voor een con
forme interpretatie uit het arrest 
Kolpinghuis tevens toepassing 
vindt ten aanzien van handha
vingsbesluiten. Hij betoogt dat op 
dit punt een prejudiciële vraag 
had moeten worden gesteld.
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tatie. Regelmatig wordt met een conforme 
interpretatie een onverenigbaarheid met 
het Unierecht voorkomen.37 

Wat betreft de relatie tussen rechtseen
heid en conforme interpretatie, is van 
belang dat een conforme interpretatie 
bijdraagt aan de gelijke toepassing van 
het Unierecht in de lidstaten. De keerzijde 
van de door mij aangestipte ruime mate 
van beoordelingsvrijheid is dat het, vanuit 
het perspectief van de rechtzoekende, 
soms moeilijk te voorspellen kan zijn of de 
nationale rechter wel of niet overgaat tot 
een conforme interpretatie (hetgeen niet 
bijdraagt aan de voorzienbaarheid van 
rechtsbetrekkingen) en, in combinatie met 
vooral de contralegembegrenzing, het 
vanuit het perspectief van de werking van 
het Unierecht, onzeker is of via conforme 
interpretatie überhaupt wel hetgeen door 
het Unierecht is voorgeschreven kan wor
den gerealiseerd.38

Ten tweede is er de rechtstreekse wer
king van het Unierecht. Aansluitend bij 
Prechal, kan worden gezegd dat het hier 
gaat om de verplichting om een bepaling 
van Unierecht toe te passen, ofwel in de 
plaats van een strijdige nationale bepa
ling, ofwel (slechts) ter voorkoming van 
de toepassing van de strijdige nationale 
bepaling.39 De jurisprudentie van het HvJ 
bepaalt dat in beginsel al het Unierecht 
rechtstreekse werking kan hebben. Of 
zulks ten aanzien van een concrete bepa
ling uit bijvoorbeeld de verdragen, of een 
richtlijn, ook daadwerkelijk het geval 
is, hangt af van de vraag of die bepaling 
onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeu
rig is. Of aan die voorwaarden is voldaan 
wordt uiteindelijk door het HvJ besloten; 
het gaat immers om de interpretatie van 
het Unierecht (hier treedt dus in mindere 
mate de onzekerheid op die hierboven bij 
conforme interpretatie werd aangeduid 
voor wat betreft de uitkomst van het 
geschil). Op die manier wordt bijgedra
gen aan de uniforme toepassing van het 
Unierecht.40 De vele arresten van het HvJ 
waarin het leerstuk van de rechtstreekse 
werking nader werd verduidelijkt, heb
ben de meeste vragen weggenomen. Zo 
overwoog het HvJ in het arrest Marshall I 
dat richtlijnen geen horizontale recht
streekse werking hebben.41 Daarnaast 
hebben richtlijnen eveneens geen omge
keerd verticale rechtstreekse werking.42 
Deze verduidelijkingen verhinderen niet 
dat de toepassingsmogelijkheden van de 

rechtstreekse werking nog niet volledig 
zijn uitgekristalliseerd, bijvoorbeeld ten 
aanzien van de personele reikwijdte van 
de horizontale rechtstreekse werking van 
de verdragsbepalingen inzake het vrije 
verkeer van goederen, personen, diensten 
en kapitaal,43 of (in hoeverre) bepalingen 
van het Handvest en algemene beginselen 
van Unierecht horizontale rechtstreekse 
werking kunnen hebben.44 De voorwaarden 
‘onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeu
rig’ vindt men ook terug in de Nederlandse 
jurisprudentie,45 hoewel de rechter soms 
een net iets anders aanduiding kiest. 
Afgezien van incidentele misslagen46 
zijn mij geen aanwijzingen bekend dat 
de Nederlandse rechter tekortschiet bij 
de toepassing van het instrument van 
de rechtstreekse werking. Overigens zij 
opgemerkt dat, wat betreft de constitutio
nele structuur voor de tenuitvoerlegging 
van de rechtstreekse werking, net als bij 
de voorrang van het Unierecht (paragraaf 
2), ook hier aan de verwachtingen van het 
Unierecht wordt voldaan. De rechtstreekse 
werking wordt niet afhankelijk gemaakt 
van nationale vereisten, in het bijzonder 
wordt zij niet afhankelijk gemaakt van ar
tikelen 93 en 94 Grondwet.47 De Unierech
telijke vereisten worden inmiddels door de 
Nederlandse rechter ook toegepast om te 
beoordelen of bepalingen uit internationale 
verdragen ‘eenieder verbindend’ zijn in de 
zin van artikelen 93 en 94 Grondwet.48 

Afgezien van incidentele 
misslagen zijn mij geen 
aanwijzingen bekend dat 
de Nederlandse rechter 
tekortschiet bij de toepassing 
van het instrument van de 
rechtstreekse werking

Wat betreft de relatie tussen rechtseenheid 
en rechtstreekse werking, dient er vooral 
op te worden gewezen dat de genoemde 
afwezigheid van horizontale, en omgekeerd 
verticale, rechtstreekse werking van richt
lijnen een significante belemmering is voor 
de uniforme toepassing van richtlijnen. 
Weliswaar kan gezegd worden dat dit een 
logisch gevolg is van de omstandigheid dat 
artikel 288 VWEU enkel aan de lidstaat 
een verplichting oplegt om de richtlijn om 
te zetten in nationaal recht (en dus alleen 

37 Zie bijvoorbeeld ABRvS 15 de
cember 1994, ECLI: NL: RVS: 1994: 
AN4903, AB 1996/29, m.nt. Ch. 
Backes (ATM); ABRvS 10 novem
ber 2004, ECLI: NL: RVS: 2004: 
AR5439, AB 2005/40, m.nt. J.M. 
Verschuuren; ABRvS 22 maart 
2006, ECLI: NL: RVS: 2006: 
AV6291, M en R 2006/58, m.nt. 
K.D. Jesse; ABRvS 28 februari 
2007, ECLI: NL: RVS: 2007: AZ9494, 
AB 2007/183, m.nt. R.J.G.M. 
Widdershoven (Fortis); HR 
10 augustus 2007, ECLI: NL: HR: 
2007: AZ3758, AB 2007/291, m.nt. 
R.J.G.M. Widdershoven (Wandel-
vierdaagse); CRvB 30 juli 2008, 
ECLI: NL: CRVB: 2008: BD8765; 
CBb 6 november 2009, ECLI: NL: 
CBB: 2009: BK2641, AB 2010/215, 
m.nt. O.J.D.M.L. Jansen; HR 
21 september 2012, ECLI: NL: HR: 
2012: BW5879, AB 2012/367, m.nt. 
R.J.G.M. Widdershoven (Thuis-
kopie); HR 5 april 2013, ECLI: NL: 
HR: 2013: BZ1780, JAR 2013/125, 
m.nt. R.M. Beltzer (Albron); CBb 
5 juni 2014, ECLI: NL: CBB: 2014: 
206, AB 2014/345, m.nt. W. Sauter.

38 P. Craig, ‘The legal effect of direc
tives: policy, rules and exceptions’, 
ELRev 2009, p. 360363.

39 S. Prechal, Directives in EC law, 
Oxford: Oxford University Press, 
p. 241.

40 J.H. Jans & J.M. Prinssen, ‘Direct 
effect: convergence or divergence?’, 
in: J.M. Prinssen & A. Schrauwen 
(red.), Direct effect: rethinking a 
classic of EC legal doctrine, Gro
ningen: Europa Law Publishing 
2002, p. 107. 

41 HvJ 26 februari 1986, zaak 
152/84, ECLI: EU: C: 1986: 84 
(Marshall I), punt 48. Bevestigd 
in onder andere HvJ 14 juli 1994, 
zaak C91/92, ECLI: EU: C: 1994: 
292 (Faccini Dori), punt 20; HvJ 
5 oktober 2004, gevoegde zaken 
C397/01 t/m C403/01, ECLI: EU: 
C: 2004: 584 (Pfeiffer), punt 108.

42 HvJ 11 juni 1987, zaak 14/86, 
ECLI: EU: C: 1987: 275 (Pretore di 
Salò), punt 19.

43 A. Gerbrandy & S.A. de Vries, 
‘Convergentie tussen vrij verkeer 
en mededinging “revisited”’, SEW 
Tijdschrift voor Europees en econo-
misch recht 2015, p. 517.

44 Eijsbouts e.a. 2015, p. 305306. 
Vgl. M. de Mol, ‘De horizontale 
directe werking van de grond
rechten van de Europese Unie’, 
SEW Tijdschrift voor Europees 
en economisch recht 2016, p. 466; 
H.C.F.J.A. de Waele, ‘Horizontale 
werking van het EUGrondrech
tenhandvest: de kogel lijkt door de 
kerk’, NtEr 2014, p. 161.

45 Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 
27 april 2006, ECLI: NL: RBSGR: 
2006: AY6653; Gerechtshof Den 
Haag 11 april 2017, ECLI: NL: 
GHDHA: 2017: 1251, r.o. 2223.

46 Zie de annotatie van Jans en De 
Jong bij Gerechtshof Den Haag 
2 augustus 2001, ECLI: NL: 
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de lidstaat de gevolgen van nietomzetting 
dient te dragen), dit neemt niet weg dat 
vanwege dit nalaten door de lidstaat af
breuk wordt gedaan aan rechtseenheid. De 
kern van het probleem is mijns inziens niet 
zozeer dat het Unierecht grenzen stelt wat 
betreft de werking van richtlijnen indien 
deze niet zijn omgezet, maar dat die wer
king überhaupt in eerste instantie afhangt 
van de bereidheid van de lidstaat om de 
richtlijn tijdig en correct om te zetten. De 
richtlijn bevat daarmee een inherent risico 
voor rechtseenheid. In aanvulling hierop 
wijs ik nog op een ander problematisch 
aspect. Door de ruime interpretatie van het 
begrip ‘lidstaat’ vallen daar ook bepaalde 
particuliere ondernemingen onder waarin 
de Staat participeert, of waarop toezicht 
wordt uitgeoefend.49 Andere particuliere 
ondernemingen, waarbij zulks niet het 
geval is, blijven echter buiten het bereik 
van de rechtstreekse werking. In het eerste 
geval kunnen bij strijd met het nationale 
recht, de verplichtingen niettemin via 
rechtstreekse werking aan de onderneming 
worden tegengeworpen, in het tweede geval 
niet, terwijl zij allebei geen invloed hebben 
op de correcte omzetting van de richtlijn in 
het nationale recht.50 

De kern van het probleem is 
mijns inziens dat de werking 
van richtlijnen in eerste 
instantie afhangt van de 
bereidheid van de lidstaat om 
de richtlijn tijdig en correct 
om te zetten. De richtlijn 
bevat daarmee een inherent 
risico voor rechtseenheid

4.2 Unierechtelijke procedurele eisen
Tot slot wil ik stilstaan bij het belang van 
het procesrecht voor de toepassing van het 
Unierecht door de nationale rechter. Het 
gaat dan om aspecten zoals de bevoegde 
rechter, toegang tot de rechter en bewijs
recht. Het uitgangspunt is dat de toepas
sing van het Unierecht door de nationale 
rechter geschiedt in de context van het 
nationale procesrecht. In dit opzicht 
wordt ook wel gesproken van ‘procedu
rele autonomie’. Die autonomie wordt op 
drie wijzen begrensd. Dit kan in de eerste 
plaats doordat het geschreven Unierecht 

zelf bepalingen introduceert in de sfeer 
van het procesrecht.51 Ten tweede zijn er de 
vereisten van gelijkwaardigheid en doel
treffendheid, die werden geïntroduceerd in 
het arrest Rewe.52 Het eerste vereiste houdt 
in dat de regels die van toepassing zijn op 
een Unierechtelijk geding niet ongunstiger 
mogen zijn dan die welke worden toegepast 
voor soortgelijke nationale vorderingen. 
Het tweede vereiste houdt in dat het toe
passelijke nationale procesrecht uitoefe
ning van de door het Unierecht verleende 
rechten niet nagenoeg onmogelijk of uiterst 
moeilijk mag maken. Prechal merkt op 
dat deze twee vereisten maar zelden in de 
weg staan aan de toepassing van nationaal 
procesrecht.53 Ook waar een andere bena
dering ten goede zou zijn gekomen aan de 
volle werking van het Unierecht, bewaakt 
het HvJ in de meeste gevallen de eerbiedi
ging van nationaal procesrecht.54 Waar toch 
een onverenigbaarheid met deze vereisten 
wordt vastgesteld, gaat het vaak om speci
fieke omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld op 
basis van de arresten Van Schijndel en Van 
der Weerd, uitgangspunt dat de nationale 
rechter niet ambtshalve aan het Unierecht 
hoeft te toetsen.55 Echter, uit het arrest 
Peterbroeck volgde dat niet wordt voldaan 
aan het doeltreffendheidsvereiste indien 
een verbod van ambtshalve toetsing wordt 
gecombineerd met een (in dat geding van 
toepassing zijnde) heel korte termijn voor 
het opwerpen van een op het Unierecht 
gebaseerd bezwaar dat niet reeds in de 
bezwaarprocedure aan bod kwam.56 Een 
tweede voorbeeld biedt de jurispruden
tie inzake de toelaatbaarheid van fatale 
beroepstermijnen. Uitgangspunt is proce
durele autonomie,57 met wederom uitzon
deringen gelet op de bijzondere omstandig
heden van het geval, zoals bijvoorbeeld in 
het arrest Emmott, waar sprake was van 
misleidend gedrag door de autoriteiten 
waardoor het onmogelijk was geworden het 
beroep op het Unierecht te effectueren.58 
Ten derde is er het beginsel van effectieve 
rechtsbescherming (art. 47 Handvest). Dit 
beginsel is vooral een uitdrukking van de 
rechtsstaatgedachte en behelst doorgaans 
een intensievere toetsing van het nationale 
procesrecht.59 Zo wordt het in arrest Unibet 
genoemd als basis voor de verplichting om 
de mogelijkheid van voorlopige rechtsbe
scherming te bieden.60 Dit had bijvoorbeeld 
voor het Verenigd Koninkrijk vergaande 
consequenties, waar die mogelijkheid nog 
niet was erkend. Echter, in het Neder

GHSGR: 2001: AL2957, M en R 
2001/95. Zie ook Rb. Den Haag 
27 april 2006, ECLI: NL: RBSGR: 
2006: AY6653. Echter, zie wat 
betreft laatstgenoemde inmiddels 
tevens ABRvS 6 augustus 2015, 
ECLI: NL: RVS: 2015: 2621; ABRvS 
4 november 2015, ECLI: NL: RVS: 
2015: 3367, AB 2016/62, m.nt. 
B. Wallage. 

47 HR 2 november 2004, ECLI: NL: 
HR: 2004: AR1797, NJ 2005/80, 
m.nt. E.A. Alkema.

48 HR 1 april 2011, ECLI: NL: HR: 
2011: BP3044, NJ 2011/354, m.nt. 
M.R. Mok (SGP); HR 10 oktober 
2014, ECLI: NL: HR: 2014: 2928, 
NJ 2015/12, m.nt. E.A. Alkema 
(Rookverbod).

49 HvJ 12 juli 1990, zaak C188/89, 
ECLI: EU: C: 1990: 313 (Foster).

50 Conclusie van AG Van Gerven 
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lands recht heeft dit beginsel niet geleid tot 
ingrijpende wijzigingen in het stelsel van 
rechtsbescherming.61 

Prinssen en Claes merken op dat, met 
het oog op nationale procedurele autono
mie, volledige uniformiteit illusoir is en 
verschillen tussen de lidstaten voor wat 
betreft de toepassing van het Unierecht 
onontkoombaar zijn.62 Is dit problematisch 
voor rechtseenheid? Voor zover het gaat om 
de de facto effectuering van het Unierecht 
voor de nationale rechter moet worden 
erkend dat, als gevolg van de procedurele 
autonomie, er een verschil kan bestaan 
tussen wat rechtens is, en wat rechtens 
zou moeten zijn. Indien wordt bedacht wat 
daarvan de oorzaak is, is het mijns inziens 
nog maar de vraag of dit een bedreiging 
van de rechtseenheid vormt. Dat nationale 
procesregels in de weg kunnen staan aan 
de effectuering van het materiële recht is 
ook in zuiver nationale geschillen een feit. 
Is het dan een bedreiging van de rechts
eenheid in de nationale rechtsorde indien 
de rechter op basis van die procesregels 
niet ambtshalve rechtsgronden aanvult, of 
indien rechten niet geldend kunnen worden 
gemaakt vanwege het verstrijken van een 
beroepstermijn? Dat lijkt mij niet, want die 
procesregels doen geen afbreuk aan de er
kenning van de betekenis en geldigheid van 
het materiële recht – dat in het concrete 
geding evenwel niet kon worden toegepast. 
Ik zie niet in waarom voor het Unierecht 
een ander standpunt zou moeten worden 
ingenomen. Los daarvan dienen er nu een
maal bepaalde regels van toepassing te zijn 
om juridische procedures in goede banen te 
leiden. Waar het Unierecht daarin niet zelf 
voorziet, moet een beroep worden gedaan op 
het nationale procesrecht. Dit laat zien hoe 
in de geïntegreerde rechtsorde van de Unie 
zowel het Unierecht als het nationale recht 
van belang zijn, en waarom in dit geval het 
Unierecht een meer terughoudende opstel
ling dient in te nemen. 

Er dienen bepaalde regels 
van toepassing te zijn om 
juridische procedures in 
goede banen te leiden. 
Waar het Unierecht daarin 
niet zelf voorziet, moet een 
beroep worden gedaan op 
het nationale procesrecht

61 Ortlep & Widdershoven 2017, 
p. 364.

62 Prinssen 2004, p. 243; Claes 
2006, p. 141.

63 S. Prechal, Juridisch cement voor 
de Europese Unie, Groningen: 
Europa Law Publishing 2006, 
p. 14.

64 Maar zie het in paragraaf 2 be
sproken, recente, arrest M.A.S. 
en M.B., dat ook wel is geïnter
preteerd als een nieuwe wending 
waarmee buiten de kaders van 
het Unierecht wordt getreden en 
afbreuk wordt gedaan aan het 
beginsel van voorrang. Door mij 
werd echter betoogd dat het nog 
onzeker is of die interpretatie 
correct is.

5 Ter afsluiting
Prechal vermeldde in haar Utrechtse oratie 
het volgende ten aanzien van rechtseenheid:

‘Eenheid van recht en eenvormige uitleg en toepassing 
moeten overigens niet gelijk worden gesteld aan uniformi
teit. 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 hierop van toepassing zijn, bij de EG en 
haar instellingen ligt’.63

Dit citaat herinnert eraan dat er ruimte 
dient te zijn voor differentiatie, zonder dat 
dit ten koste van rechtseenheid hoeft te 
gaan. Het lijkt inderdaad vanzelfsprekend 
dat in een geïntegreerde rechtsorde bij de 
tenuitvoerlegging van het Unierecht door 
de nationale rechter ook de component van 
het nationale recht niet zonder betekenis 
is. De vraag is alleen wanneer en onder 
welke omstandigheden. Uit het vereiste 
van voorrang, de inrichting van de preju
diciële procedure, en in belangrijke mate 
ook de rechtstreekse werking, blijkt dat 
het Unierecht nauwelijks ruimte ziet voor 
differentiatie als het gaat om de geldigheid, 
betekenis en werking daarvan. Uitgerekend 
hier treft men in de jurisprudentie van het 
HvJ verwijzingen naar rechtseenheid aan, 
hetgeen dan telkens juist wel samenvloeit 
met uniformiteit. Daarbij past de kantteke
ning dat het HvJ zo nu en dan wel degelijk 
bereid lijkt om rekening te houden met 
moeilijkheden die de toepassing van het 
Unierecht oplevert, vooral waar het gaat om 
de eerbiediging van nationale grondrechten, 
hetgeen dan in beginsel binnen de kaders 
van het Unierecht wordt opgelost.64 Het 
uitgangspunt is anders zodra het gaat om 
een terrein betreffende de toepassing van 
het Unierecht dat dichter tegen het natio
nale recht aan ligt. Bij de verplichting tot 
conforme interpretatie en het beginsel van 
procedurele autonomie moet in het concrete 
geval een juiste balans worden gevonden, 
waarbij er geen a priori hiërarchie is. Dat 
betekent dat, terwijl dezelfde bepaling van 
Unierecht in het geding is, het mogelijk is 
dat in de ene lidstaat niet dezelfde uitkomst 
wordt bereikt als in de ander. Dit zijn mijns 
inziens juist mooie voorbeelden van rechts
eenheid in een daadwerkelijk geïntegreerde 
rechtsorde: enerzijds wordt de geldigheid en 
betekenis van het Unierecht erkend, ander
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zijds blijft het nationale recht niet zonder 
betekenis. Beide leveren dus iets in, maar 
krijgen daar ook wat voor terug.

Het HvJ als finale autoriteit 
kanaliseert de aanspraken 
afkomstig uit het Unierecht 
en het nationaal recht 
waar zij elkaar kruisen

Het citaat herinnert ook aan het belang 
voor rechtseenheid (zie reeds de inleiding) 
van een gezagsstructuur met finale autori
teit. Op basis van de voorgaande paragrafen 
kan worden geconcludeerd dat het HvJ als 
finale autoriteit de aanspraken afkomstig 
uit het Unierecht en het nationaal recht 
kanaliseert waar zij elkaar kruisen.65 Dit 
is wellicht vanzelfsprekend als het gaat om 
bijvoorbeeld de vraag naar de geldigheid 
van secundair Unierecht. Het HvJ vervult 
deze rol echter ook door te toetsen of de 

65 Zie ook S. Prechal & B. van 
Roermund (red.), The coherence 
of EU law: the search for unity 
in divergent concepts, Oxford: 
Oxford University Press 2008, 
p. 12.

balans tussen het beginsel van procedurele 
autonomie en de werking van het Unierecht 
niet wordt verstoord, waarbij het terecht 
veel ruimte laat aan eerstgenoemde. Bij 
conforme interpretatie ligt het zwaartepunt 
bij de interpretatie van nationaal recht, 
zodat het laatste woord aan de nationale 
rechter is. Hij mag daarbij echter niet de 
aanwijzingen uit de jurisprudentie van 
het HvJ veronachtzamen. Wel zou het HvJ 
mijns inziens bij de vervulling van zijn rol 
als finale autoriteit bij uitleggingsvragen 
wat meer over kunnen laten aan de beoorde
ling door de nationale rechters in zaken die 
van secundair belang zijn voor de rechtsont
wikkeling van het Unierecht en/of waarvan 
de uitkomst beperkt lijkt tot de feiten van 
de voorliggende casus. Wellicht kan dit 
eraan bijdragen dat nationale rechters het 
Unierecht meer als het ‘eigen’ recht gaan 
beschouwen. En dat zou mogelijk de druk op 
de finale autoriteit in Luxemburg voor het 
bewaken van rechtseenheid via de prejudici
ele procedure iets weg kunnen nemen. 


