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VOORWOORD 
 
 
Beste student(e), 

 
Dit boekje bevat een aantal overzichtelijke stappenplannen voor het vak Inleiding 
Europees Recht. Bepaalde leerstukken binnen het Europees Recht kunnen eenvoudig 
uitgelegd worden door middel van een stappenplan. Onze stappenplannen bevatten de 
vereisten die je op je tentamen af moet gaan om in aanmerking te komen voor de volle 
punten.  
 
Bestudeer deze stappenplannen nadat je de stof goed begrijpt! Als je de theorie en de 
achtergrond van de voorgeschreven leerstukken overslaat, zullen sommige punten 
onduidelijk voor je zijn. Het volstaat dus niet om alleen deze stappenplannen door te 
nemen. Voor de optimale voorbereiding raden wij je aan om ook gebruik te maken van 
de Lawbooks samenvattingen en het oefenpakket.  
 
Lawbooks wenst je veel succes tijdens het lezen en een prettig cursusverloop.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Lawbooks 
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Lawbooks. Scan de QR-code hiernaast met je telefoon om lid te worden.  
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WEEK 1 
STRUCTUUR 
 
Introductie 
In deze eerste week maak je kennis met de verschillende verdragen die ten grondslag 
liggen aan de vorming van het Europees Recht. Ook bestudeer je de verschillende 
instellingen die het Europees Recht tegenwoordig coördineren en vormgeven. Je raadt 
het al: In deze week krijg je veel theorie waardoor er weinig ruimte is voor 
stappenplannen. De belangrijkste leerstukken van deze week zullen we kort herhalen. We 
bespreken in deze week meteen ook de voorgeschreven stof van week 2. Er zit veel 
overlap tussen de stof van week 1 en week 2 waardoor het lastig wordt om een scherpe 
verdeling te maken (zie ook de indeling in de Lawbooks samenvatting en de 
voorgeschreven stof). 
 
De verdragen 
De Europese Unie is door de jaren heen gevormd door verschillende verdragen. 
Tegenwoordig zijn in ieder geval de volgende twee verdragen van groot belang: 

• Het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU): Dit verdrag gaat voornamelijk 
over de gemeenschappelijke beginselen van de EU en de samenstelling van de 
Unie-instellingen.  

• Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU): Dit verdrag 
bepaalt de werking van de Unie, en de afbakening en voorwaarden van de 
uitoefening van Uniebevoegdheden.  

 
Beide verdragen zullen in het navolgende revue passeren. Ook komen beide verdragen 
uiteraard aan bod in de Lawbooks samenvattingen. 
 
De instellingen 
Alleen de in art. 13 VEU genoemde lichamen mag men ‘instellingen’ noemen. We kennen 
de volgende instellingen van de Europese Unie: 

• Europees Parlement: Het Europees Parlement is de volksvertegenwoordiging in 
het proces van Europese wetgeving en bestuur. De Europese Raad en de Raad 
vertegenwoordigen vooral de lidstaten, terwijl het Parlement vooral het volk 
vertegenwoordigt. Dit is ook te vinden in art. 14 VEU. In vertegenwoordigend 
opzicht berust de Unie dus op twee zaken: de staten en de burgers. De 
bevoegdheden van het Europees Parlement zijn onder te verdelen in drie 
categorieën:  

o De wetgevende taak; 
o De controlerende taak; 
o De budgethoudertaak.  

• De Europese Raad: De Europese Raad neemt een centrale plaats in het politieke 
leven van de Europese Unie in; dat is wellicht verrassend gezien het feit dat de 
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Europese Raad geen wetgevende rol heeft. Toch is de Europese Raad gezien haar 
geschiedenis onmisbaar in de Europese Unie. De Europese Raad is de periodieke 
vergadering van de regeringsleiders en staatshoofden van de lidstaten, waarvan 
ook de voorzitter van de Commissie lid is (art. 15 VEU). De functie van de Europese 
Raad is enigszins vergelijkbaar met de functie van een kabinet in een land. De 
belangrijkste functies zijn het nemen van initiatieven, het vinden van politieke 
akkoorden, het beslechten van politieke crises, het opstellen van strategische 
belangen en doelstellingen voor wat betreft het externe optreden en in het 
bijzonder ten aanzien van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid.  

• De Raad van de Europese Unie (verwar het niet met de Europese Raad!): De Raad 
van de Europese Unie zetelt in Brussel en sommige maanden in Luxemburg. 
Details van de werking van de Raad zijn geregeld in het Werkingsverdrag, het EU-
verdrag en in het Regelement van orde van de Raad.De Raad van de Europese 
Unie wordt ook wel aangeduid als ‘de Raad’ of ‘de Raad van ministers’. Het grote 
verschil tussen de Europese Raad en de Raad (van de Europese Unie) is dat de 
Europese Raad geen wetgevende bevoegdheid heeft en de Raad wel. De Raad 
vindt zijn grondslag in art. 13 VEU en art. 16 VEU bepaalt de samenstelling van de 
Raad. De Raad is het belangrijkste besluitvormende lichaam binnen de Unie. De 
Raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en 
begrotingstaak uit. Daarnaast heeft het beleidsbepalende en coördinerende 
taken.  

• De Europese Commissie: De Europese Commissie vindt haar grondslag in artikel 
17 VEU. De leden van de Commissie zijn wel uit de lidstaten afkomstig, maar 
vertegenwoordigen deze niet. Zij vertegenwoordigen het algemeen belang van de 
Unie. Art. 245 VWEU bevestigt dit en voegt eraan toe dat deze onafhankelijkheid 
van de lidstaten ook door de lidstaten geëerbiedigd moet worden en de 
Commissieleden niet trachten te beïnvloeden. Elke lidstaat heeft recht op het 
voordragen en benoemen van een ‘eigen’ Commissaris. Er zijn dan ook evenveel 
commissieleden als lidstaten. De benoeming geschiedt volgens art. 17 VEU in 
samenspel tussen de Europese Raad, de Raad en het Europees Parlement. De 
Commissie vervult verschillende taken en functies binnen de Europese Unie. Art. 
17 lid 1 VEU geeft een globale omschrijving van deze taken en functies. De 
eigenlijke bron van de bevoegdheden is echter niet art. 17 VEU, maar is verspreid 
over verschillende verdragsbepalingen.  

• Het Hof van Justitie: Het Hof van Justitie en diens taken, samenstelling en 
bevoegdheden komen uitgebreid aan bod in week 4.  
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Autonoom karakter 
Met het arrest Van Gend & Loos is de eigen rechtsorde van de Unie geïntroduceerd, wat 
een kernbegrip voor de Unie is. Het begrip rechtsorde is niet makkelijk te definiëren. Men 
kan eronder verstaan een afzonderlijk stelsel van recht dat zijn eigen ontwikkeling 
beheerst, via juridische procedures en vooral een eigen rechter. Hieruit volgt dat de 
Europese rechtsorde een zekere autonomie heeft ten opzichte van de lidstaten en het 
algemene internationale recht. Dit is bevestigd in het latere arrest Costa/ENEL. Uit dit 
arrest blijkt dat het Unierecht voorrang heeft boven nationaal recht van lidstaten. Het 
Verdrag van Lissabon bevestigt deze rechtspraak. Duidelijk is geworden dat het unierecht 
bestaat uit twee met elkaar verbonden eigenschappen: 

1. Rechtstreekse werking: Dit heeft weer te maken met doorwerking. Dat is de 
manier waarop Unierecht effecten kan sorteren in de nationale rechtsorde. In 
beginsel moet een regel van nationaal recht wijken zolang deze in strijd is met 
Unierecht. Nederland accepteert deze visie, maar dat geldt niet voor alle lidstaten. 
Over doorwerking later meer. 

2. Voorrang. 
 
De beginselen 
De bevoegdheidsoverdracht aan de Unie heeft vergaande gevolgen. Het is dan ook 
logisch dat de lidstaten deze overdracht willen clausuleren. Voor het wetgevend optreden 
van de Unie is dat gedaan door middel van artikel 4 lid 1 jo. art. 5 VEU. Hierin zijn drie 
belangrijke beginselen opgenomen: 

1. Het attributiebeginsel; 
2. Het subsidiariteitsbeginsel; en  
3. Het evenredigheidsbeginsel.  

 
We lichten de beginselen hieronder toe. Zie ook de Lawbooks op pagina 9 en verder. 
 
Attributiebeginsel 
Het belangrijkste beginsel van de Unie op het gebied van legaliteit is het 
attributiebeginsel. Dit beginsel bepaalt dat de Unie alleen die bevoegdheden heeft tot 
het nemen van bindende besluiten, welke haar zijn overgedragen bij verdrag. Optreden 
van de Unie moet dus rechtsgrondslag in één van de verdragen hebben. Dit beginsel is 
ook uitgedrukt in art. 5 VEU. Een besluit dat is genomen in strijd met of buiten de gegeven 
bevoegdheid kan door het Hof van Justitie vernietigd worden of ongeldig worden 
verklaard (art. 263 en 267 VWEU). Het Hof heeft echter ook erkend dat er zoiets bestaat 
als implied powers. Dit houdt in dat bevoegdheden niet alleen gebaseerd kunnen worden 
op expliciet genoemde bevoegdheden, maar ook kunnen worden afgeleid uit 
verdragsbepalingen. 
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Het vereiste dat alle optreden van de Unie moet berusten op een rechtsgrondslag is van 
belang om twee redenen: 

1. Inhoudelijke waarborgen: Aan de hand van de rechtsgrondslag kan worden 
gecontroleerd of de Europese Unie haar boekje niet te buiten gaat door dingen te 
regelen op terreinen waar de Unie niet bevoegd is.  

2. Procedurele waarborgen: Het Werkingsverdrag voorziet in verschillende 
besluitvormingsprocedures en dus verschillende maten van betrokkenheid van de 
instellingen voor optreden van de Unie op verschillende terreinen.  

 
Subsidiariteitsbeginsel 
Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat de Unie de bevoegdheden pas mag uitvoeren 
als de doelstellingen van het optreden niet op lager niveau kunnen worden verwezenlijkt 
(nationaal of regionaal niveau bijvoorbeeld). Het subsidiariteitsbeginsel heeft een 
dubbele toets: de doelstellingen van het optreden moet niet voldoende door de lidstaten 
kunnen worden verwezenlijkt en, ten tweede, daarom beter door de Unie kunnen worden 
bereikt.  
 
Evenredigheidsbeginsel 
Het proportionaliteits- of evenredigheidsbeginsel houdt in dat de bevoegdheid niet 
verder mag gaan dan nodig (art. 5 lid 4 VEU). Regelgevend optreden mag dus alleen 
plaatsvinden als het écht noodzakelijk is.  
 
Rechtsbronnen 
Om het in art. 3 VEU genoemde beleid ten uitvoer te brengen, voorziet art. 3 tot en met 
art. 6 VWEU in een aantal categorieën van bevoegdheden voor de Europese Unie. De 
middelen waarmee de instellingen de bevoegdheden kunnen uitoefenen zijn (art. 288 
VWEU): 

• Verordeningen; 
• Richtlijnen; 
• Besluiten; 
• Aanbevelingen; en 
• Adviezen. 

 
Zie voor meer informatie over deze instrumenten de Lawbooks samenvatting. 
 
Wetgevingsprocedures 
De verdagen voorzien in twee soorten besluitvormingsprocedures: 

• De gewone wetgevingsprocedure; en 
• De bijzondere wetgevingsprocedures. 

 
Het vaststellen van wetgevingshandelingen gebeurt in samenspel tussen drie 
instellingen: de Commissie, de Raad en het Europees Parlement. Het basisprincipe is dat 
de Commissie als enige het recht van initiatief heeft (art. 17 lid 2 VEU). De tekst van dit 
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artikel geeft echter aan dat het recht van initiatief ook bij andere instellingen kan liggen, 
als dat in de Verdragen zo is bepaald. De verdragen geven aan bij welke procedure in 
welk geval van toepassing is. Dit in verband met het attributiebeginsel (art. 5 VEU). We 
bespreken nu de procedures. 
 
De gewone wetgevingsprocedure 
De gewone wetgevingsprocedure is op veruit de meeste beleidsterreinen van toepassing 
en wordt geregeld in art. 294 VWEU. Deze procedure bestaat uit drie rondes, ook wel 
lezingen genoemd. Doorgaans worden alle drie de lezingen doorlopen, maar dit hoeft 
niet altijd: als de Commissie, de Raad en het Europees Parlement het in de eerste lezing 
al met elkaar eens zijn, dan kan de wetgevingshandeling in dat stadium al worden 
aangenomen. De drie lezingen zijn de volgende: 

1. De eerste lezing bestaat uit het voorstel dat de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement doet. Als de Raad het niet eens is met het voorstel, stelt het 
een afwijkend standpunt vast, het zogeheten ‘standpunt in eerste lezing’. Dit 
vaststellen luidt ook de tweede lezing in. 

2. De tweede lezing bestaat uit het goed- of afkeuren van het standpunt van de Raad 
door het Europees Parlement. Het Europees Parlement kan dit goedkeuren 
impliciet of expliciet doen en kan tevens amendementen voorstellen. Als het 
standpunt van de Raad wordt verworpen, eindigt de procedure en komt er geen 
wetgevingshandeling tot stand. Het Europees Parlement heeft dan ook een 
vetorecht. Als de Raad de amendementen van het Parlement niet goedkeurt, komt 
er een bemiddelingscomité. Deze bestaat uit leden van de Raad en het Parlement 
en dienen zo tot een gemeenschappelijke ontwerptekst te komen. Als dit slaagt 
volgt de derde lezing. 

3. Bij deze derde lezing moeten de Raad en het Parlement de tekst van het comité 
goedkeuren. Gebeurt dit niet, dan komt er geen wetgevingshandeling tot stand. 
Beiden moeten dus instemmen, de instemming van één van beide is niet genoeg. 

 
Bijzondere wetgevingsprocedures 
Anders dan bij de gewone wetgevingsprocedure bestaat er geen algemene bepaling 
voor de bijzondere wetgevingsprocedures. Deze bijzondere wetgevingsprocedures 
vind je terug in de specifieke verdragsbepalingen die de bevoegdheid tot regelgeving 
toekennen. Wel is er een algemene omschrijving te vinden in art. 289 lid 2 VWEU. De 
meeste bijzondere wetgevingsprocedures verklaren de Raad zelfstandig 
beslissingsbevoegd. In dit geval vallen er twee manieren te onderscheiden waarop de 
deelname van het Parlement aan de procedure gestalte krijgt. Ten eerste kan het zijn dat 
het Parlement zijn goedkeuring moet geven of dat raadpleging van het Parlement door 
de Raad vereist is. Dit laatste is gebruikelijker dan de goedkeuring. Ten tweede is er de 
variant van artikel 311 VWEU, over de periodieke vaststelling van financiële contributies 
van de lidstaten aan de Unie. Dit gebeurt bij unanimiteit in de Raad en met raadpleging 
van het Parlement. Wat deze zo anders maakt dan de eerste variant is dat hier eigenlijk 
sprake is van het sluiten van een nieuw verdrag, dat op nationaal niveau moet worden 
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goedgekeurd. Daarbij speelt dus niet het Europees Parlement een grote rol, maar de 
nationale parlementen. Dit omdat het gaat om zeer grote financiële belangen. 
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WEEK 2 
BEVOEGDHEDEN & RECHTSBRONNEN 
 
Zie voor een (korte) recapitulatie van de voorgeschreven stof van week 2 week 1 in dit 
document en in de Lawbooks samenvatting. 
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WEEK 3 
DOORWERKING 
 
Introductie 
In deze week draait het, zoals de titel van de week doet vermoeden, om doorwerking. 
Doorwerking is de verzamelterm voor de wijzen waarop het Europees recht op eigen 
gezag doorwerkt in de nationale rechtsordes. De drie voornaamste manieren van 
doorwerking zijn: 

• Rechtstreekse of directe werking; 
• Conforme interpretatie; 
• Het beginsel van overheidsaansprakelijkheid. 

 
We lichten de vormen in het navolgende toe. 
 
Rechtstreekse of directe werking 
De oervorm van doorwerking van Europees recht is de rechtstreekse of directe werking 
van het Unierecht. Onder rechtstreekse werking wordt verstaan het verschijnsel dat 
particulieren voor een nationale rechter beroep kunnen doen op normen van Unierecht. 
Er zijn twee soorten rechtstreekse werking: 

• Verticale rechtstreekse werking betreft het inroepen van de regel tegenover de 
staat of een staatsorgaan. 

• Horizontale rechtstreekse werking betreft het inroepen van de regel tegenover 
ene particuliere partij.  

 
Het Hof heeft in het arrest ‘Van Gend & Loos’ een aantal voorwaarden gesteld, waarvan 
afhangt of een bepaling rechtstreekse werking heeft of niet. Deze zijn in de loop der jaren 
wel versoepelde maar komen in de basis op het volgende neer: 

1. Een bepaling moet een duidelijk en onvoorwaardelijk verbod inhouden; 
2. De maatregel moet een negatieve verplichting behelzen. Uit het arrest ‘Defrenne’ 

blijkt dat het niet altijd een negatieve verplichting hoeft te zijn. Een gebod tot 
gelijke behandeling kan ook onder de tweede voorwaarde worden geschoven. Dat 
is dus een actieve verplichting die wel degelijk rechtstreekse werking heeft.  

3. De derde voorwaarde hield in dat de norm waar een beroep op wordt gedaan 
geen reserve of voorbehoud mocht bevatten. Uit latere rechtspraak is gebleken 
dat dit niet betekent dat er op een bepaalde direct werkende norm geen 
uitzonderingen zouden mogen zijn. 

4. De nakoming van de Europeesrechtelijke norm moet niet van nadere wetgeving 
afhankelijk zijn gesteld. Dat nadere wetgeving vereist is, betekent niet per definitie 
dat de norm geen directe werking heeft (arrest ‘Reyners’). Ook kan sprake zijn van 
een zogenoemde objectieve rechtmatigheidstoetsing. Dit houdt in dat wanneer 
sprake is van beleidsvrijheid, de inroepbaarheid voor de nationale rechter niet is 
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uitgesloten. De rechter moet dan toetsen in hoeverre de overheid, wetgever en 
bestuur hun beleidsvrijheid hebben overschreden.  

 
Met al deze versoepelde criteria, zijn de nieuwe criteria samen te vatten als ‘is er sprake 
van een onvoorwaardelijke en voldoende nauwkeurige bepaling?’ Zo ja, dan heeft de 
bepaling directe werking. 
 
Conforme interpretatie 
Het beginsel van conforme interpretatie houdt in dat nationale rechters de plicht 
hebben het recht zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van het Europees recht. 
Hierdoor beschermt de rechter de burger tegen strijdig nationaal recht. Het gaat hierbij 
om het hele nationaal recht en dus geldt dit principe voor zowel het recht dat eerder dan 
het Unierecht bestond als het recht dat later dan dat Unierecht is ontstaan. 
 
Staatsaansprakelijkheid 
Er is sprake van staatsaansprakelijkheid als aan drie voorwaarden is voldaan: 

1. Er is sprake van een voldoende gekwalificeerde schending; 
2. Er is sprake van een norm waar particulieren een recht uit kunnen afleiden; 
3. Er is een causaal verband tussen de schending en de geleden schade. 

 
Ad. 1 
Om te bepalen of er sprake is van een voldoende gekwalificeerde schending, dient 
gekeken te worden naar de volgende punten: 

• De mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid van de geschonden regel van 
Unierecht; 

• De omvang van de beoordelingsruimte; 
• De vraag of de schending of de veroorzaakte schade opzettelijk is geschied; 
• De vraag of er sprake is van een verschoonbare rechtsdwaling; 
• De vraag of de Europese instellingen door hun handelswijze hebben bijgedragen 

aan de schending. 
 
Zie hiervoor het arrest Factortame. 
 

 
 
 
 
 

Tip van Lawbooks 
Zie voor meer informatie voer de staatsaansprakelijkheid de Lawbooks samenvatting 
op pagina 18 en verder. 	
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WEEK 4 
RECHTSGANGEN 
 
Introductie 
In deze week draait het om rechtsbescherming. Uit het Europees recht vloeien veel 
rechten en plichten voort van verschillende partijen. Om deze af te dwingen en effectief 
te maken, voorziet het Europees recht dus ook in verschillende rechtsgangen. De 
verschillende rechtsgangen worden traditioneel onderverdeeld in drie categorieën: 

1. Directe beroepen: Het Hof treedt op als beslechter van geschillen tussen twee 
partijen (tussen lidstaten, instellingen en particulieren); 

2. Indirecte beroepen (prejudiciële beslissing): Op verzoek van een nationale rechter 
(die een prejudiciële vraag stelt) mag het Hof een prejudiciële beslissing geven. 
Dit kan bij geschillen tussen particulieren en lidstaten of tussen particulieren 
onderling; 

3. Overige bevoegdheden: Hieronder vallen het mogen geven van adviezen over 
ontwerpakkoorden tussen de Unie en derde landen of internationale organisaties 
(art. 218 lid 11 VWEU). Deze worden hier niet verder besproken. 

 
Voordat we punt 1 en 2 nader toelichten, willen we eerst wat kwijt over de grote 
hoofdrolspeler van deze week: het Hof van Justitie.  
 
Het Hof van Justitie 
Het Hof van Justitie heeft een belangrijke bijdrage aan de Europese rechtsvorming. Dit 
komt voornamelijk doordat het uitleggingsvragen moet beantwoorden in het kader van 
de prejudiciële procedure. Voorbeelden van het belang van de uitspraken van het Hof 
zijn de uitspraken in het kader van directe werking van het gemeenschapsrecht en de 
voorrang van het gemeenschapsrecht. Niet iedereen is blij met deze rol van het Hof. Het 
wordt dan ook wel eens verweten politiek te bedrijven, activistisch te zijn of op de stoel 
van de wetgever te zitten. Vast staat in ieder geval dat het Hof een belangrijke 
rechtsvormende rol heeft in het Europese integratieproces. Het Hof van Justitie bestaat 
feitelijk uit twee instellingen: Het Hof en het Gerecht (art. 13 VEU).  
 
Samenstelling en benoeming 
Het Hof van Justitie van de Europese Unie is de formele naam van de rechtsprekende 
instelling van de EU. Het Hof van Justitie is hier een onderdeel van en is ook het 
belangrijkste onderdeel. Het Hof bestaat uit één rechter per lidstaat (art. 19 lid 2 VEU). 
Het Hof wordt bijgestaan door elf advocaten-generaal (art. 252 VWEU) die als taak 
hebben in het openbaar en in volkomen onpartijdigheid en onafhankelijkheid met 
redenen omklede conclusies te nemen in zaken die bij het Hof aanhangig zijn, 
voorafgaand aan de uitspraak van het Hof.  De rechters en advocaten-generaal dienen 
onafhankelijk te zijn en bovendien aan eisen te voldoen om de hoogste rechterlijke 
ambten te bekleden. Ze worden benoemd voor een periode van zes jaar door de 
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regeringen van de lidstaten en zijn herbenoembaar (art. 19 lid 2 VEU en 253 en 254 VWEU). 
Een speciaal opgericht comité geeft de lidstaten advies over de geschiktheid van de 
voorgedragen kandidaten. Dit comité bestaat uit zeven personen (art. 255 VWEU). 
 
Taken 
Art. 19 lid 1 VEU bepaalt dat het Hof van Justitie van de Europese Unie de eerbiediging 
verzekert van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Verdragen. Het is niet 
alleen het Hof dat voor handhaving van het gemeenschapsrecht zorgt. Ook de nationale 
rechters hebben hier een belangrijke taak. Het Hof doet als enige instelling van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie uitspraken in prejudiciële procedures (art. 267 VWEU) 
en verdragsinbreukprocedures (art. 258 VWEU). Verder moet opgemerkt worden dat het 
Hof van Justitie van de Europese Unie op velerlei terreinen en rechtsgebieden uitspraken 
doet. Zo kan de rechtspraak zowel constitutioneel, strafrechtelijk, civielrechtelijk als 
bestuursrechtelijk van aard zijn. 
 
Organisatie 
De rechters en A-G’s, verbonden aan het Hof, en de rechters van het gerecht worden in 
de voorbereiding van rechtszaken ondersteund door een zogeheten kabinet, bestaande 
uit (recht)referendarissen en ondersteunend personeel. Ook beschikken de twee 
instanties over een aantal diensten, zoals de griffie van het Hof en de griffie van het 
Gerecht. Beide instanties kiezen voorts uit hun midden een president en zij leiden de 
werkzaamheden en diensten. 
 
Directe beroepen 
Er bestaan verschillende directe beroepen: 

1. De inbreukprocedure (wordt zometeen besproken); 
2. Het beroep tot nietigverklaring (zie art, 263 VWEU en verder); 
3. Het beroep wegens nalaten te handelen (art. 265 VWEU); en 
4. Het beroep tot schadevergoeding (art. 268 jo. art. 340 VWEU).  

 
We bespreken hieronder, in navolging van het boek, louter de belangrijkste procedure, 
te weten de inbreukprocedure. 
 
Inbreukprocedure 
Er zijn twee instanties die lidstaten in directe zin op hun verdragsbreuk kunnen 
aanspreken:  

• De Commissie (art. 258 VWEU); 
• Andere lidstaten (art. 259 VWEU).  

 
Het is vrijwel altijd de Commissie die gebruik maakt van deze mogelijkheid, aangezien 
deze de taak heeft om toezicht te houden op de lidstaten. Lidstaten kunnen enkel tegen 
elkaar procederen, maar kunnen niet direct naar het Hof stappen. Zij moeten de kwestie 
dan eerst voorleggen aan de Commissie. De Commissie is dan ook de enige Unie-
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instelling die voor de Europese rechter een zaak aanhangig kan maken tegen een lidstaat, 
op grond van art. 258 VWEU. Hierbij is het de bedoeling dat er een bepaald handelen of 
nalaten van een lidstaat wordt veroordeeld als in strijd met de Europese regels. De 
Commissie is echter niet altijd bevoegd. Zoals net genoemd, kan de Commissie geen 
actie ondernemen op het gebied van gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid. 
 
De procedure bestaat uit twee fasen: 

1. De administratieve fase. Deze begint met een aanmaningsbrief van de 
Commissie aan de lidstaat. Hierop volgt overleg tussen de Commissie en de 
lidstaat. Hierop kan de Commissie de bezwaren die het had intrekken. Doet het 
dat niet, dan kan de Commissie met zwaarder geschut komen: een met redenen 
omkleed advies, waarin de lidstaat (meestal) twee maanden krijgt om bij te draaien. 
Gebeurt dat niet, dan kan de rechterlijke fase van art. 258 VWEU ingaan. In dit 
proces gaat het steeds om het woord ‘kan’: de Commissie is niet verplicht om 
zaken aanhangig te maken, maar heeft wel de mogelijkheid; 

2. De tweede fase is de rechterlijke fase (beroepsfase): Hierin heeft de Commissie 
dus ook die beleidsvrijheid. Deze beleidsvrijheid is enigszins vergelijkbaar met het 
opportuniteitsbeginsel in het strafrecht. Hierdoor kan de Commissie dus ook niet 
worden aangesproken op nalatigheid (art. 265 VWEU) of schadevergoeding (art. 
268 en 340 VWEU). 

 
In de praktijk komt het vaak voor dat de Commissie een zaak begint tegen een lidstaat. 
Dit is dan ook een van de belangrijkste taken van de Commissie, het toezicht houden op 
de lidstaten. De twee belangrijkste redenen in de praktijk om actie te ondernemen zijn: 

• Het bestaan van een nationale regel of feitelijke gedraging die in strijd is met het 
Europees recht; 

• Het niet tijdig, onvolledig of onjuist implementeren van richtlijnen in het nationaal 
recht. 

 
Het Hof is erg streng als het gaat om rechtvaardigingen van lidstaten. Slechts de absolute 
onmogelijkheid (en dus niet de praktische onmogelijkheid), kan een verontschuldiging 
vormen voor het niet voldoen aan Unierecht. 
 
Het is aan de lidstaat zelf om een einde te maken aan de verdragschending bij een 
inbreukprocedure. Uit art. 260 lid 1 VWEU blijkt dat het Hof een maatregel van een lidstaat 
niet kan vernietigen of onverbindend kan verklaren. Wel kan het Hof op grond van art. 
260 lid 2 VWEU boetes en dwangsommen opleggen, om zo een einde te maken aan de 
inbreuk. Dit kan dan voornamelijk bij de tweede uitspraak. Dit omdat in de eerste 
uitspraak moet worden vastgesteld of er sprake is van een inbreuk en daarna moet 
worden nagegaan of de lidstaat een einde heeft gemaakt aan de inbreuk. Op grond van 
art. 260 lid 3 VWEU kan het Hof echter ook bij de eerste uitspraak al een boete opleggen, 
als een lidstaat zijn plicht verzaakt om aan de Commissie te vertellen welke maatregelen 
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ter omzetting van een richtlijn er zijn vastgesteld. In dit geval mag het Hof geen hogere 
boete of dwangsom opleggen dan door de Commissie gevorderd. 
 
Indirecte beroepen: de prejudiciële procedure 
Een particulier heeft geen mogelijkheid tot directe actie voor het Hof van Justitie tegen 
schending van het Unierecht door een lidstaat. Wel verleent het Europees recht een 
particulier directe aanspraken, via leerstukken van directe werking, conforme interpretatie 
en staatsaansprakelijkheid. Zo kan een particulier door middel van een prejudiciële 
procedure (art. 267 VWEU) een uitspraak van het Hof uitlokken over de uitleg van het 
Europese recht. Wanneer een particulier voor de nationale rechter een beroep doet op 
een voor de rechter onduidelijke Europese regel, dan schorst deze de rechtszaak en legt 
de prejudiciële vraag voor aan het Hof. Het is dus ook alleen een nationale rechterlijke 
instantie die een prejudiciële vraag kan stellen. Deze is zelfs verplicht deze vragen voor 
te leggen aan het Hof (art. 267 lid 3 VWEU). Slechts in drie gevallen hoeft de rechter de 
prejudiciële vraag niet voor te leggen aan het Hof (zie ook het arrest Cilfit hiervoor): 

1. Wanneer het stellen van een prejudiciële vraag niet noodzakelijk is voor het komen 
tot een eindvonnis; 

2. Wanneer het overduidelijk is hoe een regel moet worden uitgelegd en verdere 
uitleg van het Hof niet nodig is. (acte clair); 

3. Wanneer de regel al eens is uitgelegd door het Hof (acte éclairé). 
 
Het Hof doet bij de prejudiciële procedure geen feitenonderzoek, maar kijkt alleen naar 
de rechtmatigheid van een beslissing. Het zal daarbij vaak de feiten moeten gebruiken 
die door de nationale rechter onderzocht zijn. Zijn er te weinig feiten bekend en is de 
vraag te abstract gesteld, dan kan het Hof de prejudiciële vraag weigeren. 
 
De uitspraken in een prejudiciële procedure van het Hof hebben een precedentwerking 
door de acte éclairé. Dit houdt in dat er als het ware een soort van nieuw recht wordt 
gevormd, waar andere lidstaten en rechters zich ook aan moeten houden. Een nieuwe 
interpretatie van een regel heeft terugwerkende kracht tot aan het begin van de gelding 
van die bepaling (ex tunc). Het Hof kan echter ook een tijdsbeperking geven aan de uitleg 
in een prejudiciële procedure. Zo kan het Hof ook de nieuwe uitleg pas laten ingaan vanaf 
het moment van de uitspraak, waardoor de uitspraak ex nunc wordt. 
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WEEK 5 
INTERNE MARKT & VRIJ VERKEER 
 
Introductie 
De Unie moet een interne markt tot stand brengen, zo blijkt uit art. 3 lid 3 VEU. In art. 26 
lid 1 VWEU staat deze taak verder omschreven. In het tweede lid hiervan staat een 
definitie voor interne markt: ‘De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen 
waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd 
volgens de bepalingen van de Verdragen’. Voor het bestaan van de interne markt moeten 
dus interne belemmeringen worden opgeruimd. Wie art. 26 lid 2 VEU kritisch doorleest 
ziet dat de interne markt draait om vier belangrijke vrijheden en deze kennen hun eigen 
bijbehorende wettelijke regelingen: 

1. Het vrije verkeer van goederen (art. 26 t/m 37 VWEU); 
2. Het vrije verkeer van personen (art. 45 t/m 55 VWEU); 
3. Het vrije verkeer van diensten (art. 56 t/m 62 VWEU); 
4. Het vrije verkeer van kapitaal en betaling (art. 63 t/m 66 VWEU). 

 
Deze week staat het vrije verkeer van goederen centraal en daar zullen zij ons ook op 
focussen. We geven hieronder een uitgebreide stappenplan van de problemen die zich 
kunnen voordoen bij dit onderwerp.  
 
Vrij verkeer van goederen: artikel 34 VWEU 
Gebruik de volgende stappen om aan te tonen of er sprake is van vrij verkeer van 
goederen in de zin van artikel 34 VWEU. 
 
Stap 1. Wat is het beoordelingskader? 

a. Welke vrijheid is van toepassing? Dit is uiteraard het vrij verkeer van goederen. Kijk 
dus of je te maken hebt met een goed. 

b. Beoordeling onder het Verdrag of onder Europees secundair recht (harmonisatie)? 
Indien er sprake is van harmonisatie, verlaat je het stappenplan en beoordeel je de 
casus aan de hand van de secundaire regelgeving. Op het tentamen komt dit 
vrijwel nooit voor dus kun je altijd doorgaan naar stap 2. 

 
Stap 2. Valt de casus binnen de reikwijdte van het vrij verkeer van goederen? 

a. Er moet altijd een grensoverschrijdend effect zijn. 
b. Er mag geen volledig interne situatie zijn, dus: 

• Geen U-bocht constructie. 
• Geen misbruik van recht. 
• Geen omgekeerde discriminatie. 
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Stap 3. Is er sprake van een beperking van het vrij verkeer van goederen?  
Onder deze stap moet er een keuze worden gemaakt, cumulatie is niet mogelijk 

a. Kwantitatieve invoerbeperkingen (hoeveelheid): Dit zijn invoerquota of 
invoerverboden. 

b. Maatregel van gelijke werking (hierna: MVGW): Dit zijn maatregelen die het 
moeilijker maken om een product te importeren. MVGW is iedere handeling van 
lidstaten die de intra-communautaire handel al dan niet rechtstreeks, 
daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren. Dit blijkt uit het arrest Dassonville: 

• MVGW met onderscheid: Nationale regels die een direct onderscheid 
maken tussen ingevoerde en binnenlandse producten 

• MVGW zonder onderscheid: Nationale regels die formeel geen 
onderscheid maken, maar toch een belemmering voor de invoer van 
producten als gevolg kunnen hebben 

c. Verkoopmodaliteit. Dit blijkt uit het arrest Keck: 
a. Verkoopmodaliteit moet van toepassing zijn op alle deelnemers (zowel 

binnenlandse als buitenlandse marktdeelnemers). 
b. Verkoopmodaliteit discrimineert (direct of indirect) niet ten aanzien van 

ingevoerde producten (Belangenafweging maken en beide kanten 
belichten). 

c. Als aan één van deze twee mitsen niet is voldaan, dan is er sprake van een 
MVGW en moet er worden teruggevallen op stap 3 onder b 

d. Gebruiksverbod: Regels die het gebruik van een product aanzienlijk beperken, 
waardoor toegang tot de markt voor dat product dusdanig wordt belemmerd zijn 
MVGW en moet er worden teruggevallen op stap 3 onder b. Dit blijkt uit het arrest 
Italiaanse aanhangwagens 

 
4. Is er een rechtvaardigingsgrond? 

a. Kwantitatieve invoerbeperkingen kunnen worden gerechtvaardigd aan de hand 
van artikel 36 VWEU  

b. Maatregel van gelijke werking : 
• Bij een MVGW met onderscheid moet artikel 36 VWEU worden toegepast. 
• Bij een MVGW zonder onderscheid kan artikel 36 VWEU worden toegepast 

en kan de Cassis-rechtvaardiging een rechtvaardigingsgrond opleveren. 
c. Bij een verkoopmodaliteit kan artikel 36 VWEU worden toegepast en kan de Cassis-

rechtvaardiging een rechtvaardigingsgrond opleveren  
d. Bij een gebruiksverbod kan artikel 36 VWEU worden toegepast en kan de Cassis-

rechtvaardiging een rechtvaardigingsgrond opleveren  
 
5. Voldoet de beperking aan de evenredigheid? 

a. Geschiktheidstoets: Is de maatregel geschikt om het doel te bereiken? 
b. Noodzakelijkheidstoets: Is de maatregel noodzakelijk om het doel te bereiken of 

is er een minder ingrijpende maatregel mogelijk?  
c. Evenredigheidstoets: Afweging tussen verschillende belangen maken 
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WEEK 6 
HARMONISATIE 
 
Introductie 
Bij afwezigheid van Europese regels mogen lidstaten zelf maatregelen nemen ter 
bescherming van een aantal erkende publieke belangen. Deze maatregelen kunnen een 
belemmering vormen voor het vrij verkeer binnen de Unie. Het wegnemen van die 
belemmeringen kan gebeuren door erkenning en normering van de betrokken publieke 
belangen in gemeenschappelijke regels op Europees niveau. Anders gezegd: daarbij 
worden de verschillende nationale regelingen enigszins gelijkgetrokken door middel van 
Europese richtlijnen. Dit heet harmonisatie van wetgeving. Harmonisatie komt vooral voor 
op het gebied van de interne markt, maar heeft daardoor ook invloed op gebieden die 
verbonden zijn aan de interne markt, zoals milieubescherming en consumentenrecht. Dit 
geeft dus direct een impuls aan de Europese integratie. Ook geeft het Verdrag de 
Europese wetgever de bevoegdheid om te harmoniseren op gebieden die verder van de 
interne markt staan. 
 
Harmonisatie kenmerkt zich door het feit dat het niet verder mag gaan dan strikt 
noodzakelijk. We kunnen stellen dat we twee soorten harmonisatie kennen: 

1. Maximumharmonisatie: Maximumharmonisatie herken je door de gesloten norm, 
bijvoorbeeld: mobiele telefoons moeten een 4-cijferige pincode hebben, het is 
dus een gesloten norm omdat je er moeilijk ‘5-cijferig’ of ‘3-cijferig’ in kan lezen. 
Er is dus simpelweg sprake van als de harmonisatie zo volledig is, dat de richtlijn 
(een van de instrumenten om harmonisatie te bereiken) geen speelruimte 
(beleidsvrijheid) overlaat aan de lidstaten zelf. 

2. Minimumharmonisatie: Minimumharmonisatie houdt in dat de Europese 
wetgever een basisnorm stelt waaraan de lidstaten moeten voldoen. Als een 
lidstaat strengere regels wil instellen, dan mag dat. Je kunt dit herkennen aan de 
woorden ‘ten minste’. Een belangrijk aansluitend arrest is Gallaher, zie hiervoor de 
jurisprudentie achterin de samenvatting. 
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WEEK 7 
INTRODUCTIE MEDEDINGINGSRECHT 
 
Introductie 
Het mededingingsrecht heeft in het Europese recht van oudsher een belangrijke plaats. 
Het is anders dan het meeste andere Europese recht, omdat de primaire normen niet op 
de overheden van de lidstaten zijn gericht, maar op het bedrijfsleven. Ook de uitvoering 
van dit recht is anders: het is niet vooral in handen van nationale instanties, maar van de 
Europese Commissie .Het Europese mededingingsrecht bestaat naar inhoud uit twee 
grote regimes: 

1. Het eerste regime betreft de artikelen 101 en 102 VWEU. Deze richten zich tot 
ondernemingen: 

a. Art. 101 VWEU geeft het kartelverbod weer.  
b. Art. 102 VWEU geeft de regel omtrent machtsmisbruik weer.  

2. Het tweede regime betreft artikelen 106 t/m 109 VWEU. Deze richten zich primair 
tot de overheid en slaan op contacten of banden van overheden die de 
mededingingsverhoudingen kunnen verstoren.  

 
Op je tentamen kun je vrijwel altijd een vraag verwachten over het kartelverbod of over 
machtsmisbruik. Beide onderwerpen worden uitgebreid toegelicht in de Lawbooks 
samenvattingen en daarin staan ook de bijbehorende stappenplannen met een 
uitgebreide toelichting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


