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Op zoek naar een betere dialoog tussen het Hof van Justitie en de
verwijzende rechterlijke instantie

mr. dr. E.W. Ros

Deze bijdrage gaat over de dialoog en samenwerking tussen het HvJ en de verwijzende rechterlijke
instantie. Erik Ros bespreekt hoe het HvJ en de verwijzende rechterlijke instantie de dialoog en
samenwerking kunnen beïnvloeden en verbeteren. Belangrijke elementen van een dialoog zijn
vraag, antwoord en proces. Aan de hand van deze elementen bespreekt de auteur de prejudiciële
verwijzingsprocedure en gaat hij daarbij in op de mogelijke oorzaken die ten grondslag liggen aan kritiek
op de arresten van het HvJ. Hij doet onder andere de suggestie om de verwijzende rechterlijke instantie
aanwezig te laten zijn en spreektijd te geven bij de mondelinge behandeling van een zaak voor het HvJ.

1. Inleiding

Op 11 mei 2017 mocht ik mijn proefschrift1 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verdedigen. Eén van
de stellingen bij mijn proefschrift vormde de aanleiding tot een interessante gedachtenwisseling. Deze
stelling luidde:

‘Om de dialoog te verbeteren moet de verwijzende nationale rechter in de prejudiciële procedures voor het HvJ

aanwezig zijn en spreektijd krijgen’.

Het Hof van Justitie (hierna: HvJ) wordt met enige regelmaat verweten (intern) inconsistente uitspraken
te doen, geen oog te hebben voor de systematische ontwikkeling van het recht, uitspraken onvoldoende
te motiveren, geringe kennis te hebben van de feitelijke en juridische context van het voorgelegde

geschil en onvoldoende inzicht te laten zien in de bredere gevolgen van een gewezen arrest.2 Ook in
de fiscale literatuur klinkt de kritiek op het HvJ. Zo zou het HvJ in de toetsing van nationale fiscale
maatregelen de balans te veel laten doorslaan naar de verkeersvrijheden ten koste van de nationale
fiscale soevereiniteit, onvoldoende kennis hebben van belastingrecht, meer als pseudowetgever in
plaats van als rechter optreden en de verkeersvrijheden op het terrein van de directe belastingen

1 Erik Ros, EU Citizenship and Direct Taxation, EUCOTAX series No. 54, Kluwer Law International, 2017.

2 Matthias Jacobs, Matthias Münder en Barbera Richter, ‘Subject Matter Specialization of European Union Jurisdiction in the

Preliminary Rulings Procedure’, German Law Journal 2019 (Vol. 20), No. 8, p. 1215-1216 (met verdere verwijzingen in de

voetnoten).
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inconsistent en onduidelijk toepassen waardoor nationale wetgevers en belastingplichtigen niet goed

weten welke nationale maatregelen EU-proof zijn en welke niet.3

Het HvJ omschrijft de prejudiciële verwijzingsprocedure als een dialoog tussen rechters die beheerst
wordt door de geest van samenwerking. Het HvJ en de verwijzende rechterlijke instantie hebben een
gedeelde verantwoordelijkheid om deze dialoog succesvol te laten verlopen. De kritiek op het HvJ kan
tot een verminderde acceptatie van zijn jurisprudentie binnen de lidstatelijke rechtsordes leiden en

mogelijk een negatief effect hebben op de lidstatelijke verwijzingspraktijk.4 Misschien kan een deel
van de (fiscale) kritiek op en ontevredenheid over de arresten van het HvJ worden voorkomen door de

dialoog en samenwerking tussen het HvJ en de verwijzende rechterlijke instantie te verbeteren?5 Dat
vraagt in ieder geval dat het HvJ en de verwijzende rechterlijke instantie de noodzaak van dialoog inzien

en bereid zijn om de dialoog aan te gaan.6

In deze bijdrage bespreek ik hoe het HvJ en de verwijzende rechterlijke instantie de dialoog en

samenwerking binnen de prejudiciële verwijzingsprocedure kunnen beïnvloeden en verbeteren.7

In paragraaf 2 bespreek ik kort de door Krommendijk gesignaleerde beperkte ontevredenheid over

de arresten van het HvJ bij de belastingkamer van de Hoge Raad.8 Daarna ga ik in paragraaf 3 op
hoofdlijnen in op de prejudiciële verwijzingsprocedure. Belangrijke elementen van een dialoog zijn vraag,
antwoord en proces. In paragraaf 4 tot en met 6 bespreek ik de prejudiciële verwijzingsprocedure aan
de hand van deze elementen en geef ik aan hoe het HvJ en/of de verwijzende rechterlijke instantie

3 Zie voor een opsomming van deze kritiek S.C.W. Douma, Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement, IBFD Doctoral

Series, No. 21, IBFD, 2011, paragraph 1.2, met verdere verwijzingen in de voetnoten bij deze paragraaf.

4 Zie in dit kader de oratie van J. Langer van 31 maart 2015 aan de Rijksuniversiteit Groningen, ‘De prejudiciële procedure:

oude problemen of nieuwe uitdagingen?’ De oratie is te vinden op www.recht.nl.

5 Al in 2008 roept een resolutie van het Europees Parlement over de taak van de nationale rechter binnen het Europees

gerechtelijk apparaat (‘Wallis Report’) het HvJ op om alle mogelijke verbeteringen in de prejudiciële procedure te overwegen

die ervoor zouden zorgen dat de verwijzende rechter nauwer bij het proces betrokken wordt, waaronder uitbreiding

van de mogelijkheden om het prejudiciële verzoek te verhelderen en deel te nemen aan de mondelinge behandeling.

Deze resolutie is te raadplegen via https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT

+A6-2008-0224+0+DOC+XML+V0//NL. Laatst geraadpleegd op 27 februari 2021.

6 Illustratief in dit kader is dat in Nederland de periode tussen de prejudiciële verwijzing en de uitspraak van het HvJ wordt

aangeduid als het ‘zwarte gat’. Zie Marc de Werd, ‘Dynamics at play in the EU preliminary ruling Procedure’, Maastricht

Journal of European and Comparative Law 2015, p. 152.

7 Deze bijdrage is door middel van literatuuronderzoek tot stand gekomen. Er is onder andere gebruikgemaakt van

(fiscale) academische literatuur, jurisprudentie, beleidsdocumenten, het Statuut van het HvJ en het Reglement voor de

procesvoering van het Hof van Justitie.

8 Het is niet de intentie om het onderzoek van Krommendijk integraal te bespreken in dit artikel. Daarvoor verwijs ik naar J.

Krommendijk, ‘De belastingkamer en prejudiciële verwijzingen naar het Hof van Justitie: de meest loyale rechter van de EU?’,

MBB 2018/10-21, p. 388-400. Ik beperk mij tot het schetsen van enkele voorbeelden uit zijn onderzoek waaruit blijkt dat er

enige ontevredenheid is bij de belastingkamer van de Hoge Raad over arresten van het HvJ ondanks dat de belastingkamer

van de Hoge Raad over het algemeen uit de voeten kan met de arresten van het HvJ.
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invloed kunnen uitoefenen. In paragraaf 4 ga ik in op de belangrijkste vereisten waaraan een goede
prejudiciële vraag van de verwijzende rechterlijke instantie moet voldoen. In paragraaf 5 bespreek ik de
prejudiciële beslissing van het HvJ en besteed ik aandacht aan mogelijke oorzaken die ten grondslag
liggen aan de kritiek op de arresten van het HvJ. Daarnaast ga ik in paragraaf 5 in op de instelling van
gespecialiseerde kamers bij het HvJ als mogelijke oplossing voor de kritiek op de arresten van het HvJ.
In paragraaf 6 doe ik de suggestie om de verwijzende rechterlijke instantie aanwezig te laten zijn en

spreektijd te geven bij de mondelinge behandeling van een zaak voor het HvJ.9 Ik sluit deze bijdrage in
paragraaf 7 af met een conclusie.

2. De belastingkamer van de Hoge Raad en de arresten van het HvJ

Uit onderzoek van Krommendijk is gebleken dat de Hoge Raad over het algemeen uit de voeten

kan met de fiscale arresten van het HvJ.10 Dat contrasteert met de scherpe kritiek uit het fiscale
veld en de fiscale literatuur. Krommendijk constateert dat de belastingkamer van de Hoge Raad de
arresten van het HvJ zeer trouw opvolgt. Hij merkt op dat de door hem geïnterviewde raadsheren bij
de belastingkamer over het algemeen een stuk milder zijn over de kwaliteit van de arresten van het
HvJ dan de belastingpraktijk, de (fiscale) literatuur, de drie hoogste bestuursrechters en de civiele
kamer van de Hoge Raad. Een geïnterviewde gaf aan dat wat het HvJ zegt, waar is ‘vergelijkbaar met
de paus’. Een andere geïnterviewde merkte op: ‘Het is wel het HvJ dat gesproken heeft; we moeten
het daarmee doen’. Ten aanzien van de Schumacker-rechtspraak merkte een geïnterviewde op: ‘Dit
gebeurt, het komt binnen en we passen het toe.’ Uit het onderzoek van Krommendijk bleek dat door hem
geïnterviewde raadsheren en advocaten-generaal van de belastingkamer van de Hoge Raad desondanks
zagen dat het voorkomt dat het HvJ vragen niet beantwoordt, vragen beantwoordt die niet zijn gesteld,
vragen op zodanige wijze herformuleert dat het problemen oplevert of simpelweg de zorgen van de

verwijzende rechterlijke instantie niet begrijpt.11 Er is ontevredenheid over bepaalde uitspraken, zoals

het Sopora-arrest,12 de Schumacker-rechtspraak, en de gevoegde zaken over de fiscale eenheid in de

vennootschapsbelasting.13

Een variant van een onduidelijk antwoord werd door meerdere geïnterviewden onderkend in het
Sopora-arrest. In het Sopora-arrest vond het HvJ een belastingvrijstelling voor werknemers die
meer dan 150 kilometer van de grens wonen in beginsel niet in strijd met het EU-recht, tenzij deze
vrijstelling ‘systematisch aanleiding geeft tot een duidelijke overcompensatie van de werkelijk gemaakte

9 Zie hierover ook Peter Wattel, ‘Prejudiciële samenwerking en dialoog’, NJB 2015/2056.

10 Deze paragraaf is ontleend aan J. Krommendijk, ‘De belastingkamer en prejudiciële verwijzingen naar het Hof van Justitie:

de meest loyale rechter van de EU?’, MBB 2018/10-21, par. 3 en 4, met verdere verwijzing naar de daar genoemde bronnen

en verder aangehaalde jurisprudentie.

11 J. Krommendijk, ‘De belastingkamer en prejudiciële verwijzingen naar het Hof van Justitie: de meest loyale rechter van de

EU?’, MBB 2018/10-21, par. 3.4 en 4, p. 400, met name voetnoot 131, 200, 201 en 208.

12 HvJ 24 februari 2015, C-512/13 (Sopora), ECLI:EU:C:2015:108.

13 HvJ 22 februari 2018, gevoegde zaken C-398/16 (X BV) en C-399/16 (X NV), ECLI:EU:C:2018:110, NLF 2018/0458, met noot

van De Groot.
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extraterritoriale kosten’.14 Het HvJ geeft de Hoge Raad hier een onduidelijke en onuitvoerbare instructie
mee om effecten van een regeling te onderzoeken op macroniveau op basis van empirische gegevens.
De vraag is hoe de Hoge Raad, als cassatierechter, zo een feitenonderzoek moet uitvoeren en of het

überhaupt mogelijk is om dit na te gaan aangezien deze informatie niet wordt bijgehouden.15 Ik merk
daarnaast op dat het HvJ in het Sopora-arrest ook niet duidelijk maakt welke toets (discriminatie,

belemmering of een combinatie) het aanlegt.16

Het gebrek aan consistentie van de arresten van het HvJ kwam tijdens deze interviews nadrukkelijk
naar voren. Daarbij stond met name de door het HvJ ontwikkelde Schumacker-doctrine centraal. De
Schumacker-doctrine brengt mee dat lidstaten bepaalde fiscale voordelen die samenhangen met de

persoonlijke en gezinsomstandigheden17 niet kunnen onthouden aan niet-inwoners die werkzaam zijn
in de betreffende lidstaat als deze ook worden verleend aan inwoners. De kritiek zag met name op de

verhouding tussen het Kieback-arrest en eerdere Schumacker-jurisprudentie.18 In het Kieback-arrest

besliste het HvJ dat de Schumacker-doctrine niet tijdsevenredig moet worden toegepast.19 Vervolgens
oordeelt het HvJ in het Voetbalmakelaar-arrest, in tegenstelling tot het Kieback-arrest, kort gezegd,
dat een evenredige verdeling van aftrekposten in het geval van meerdere werkstaten naar rato van de

inkomsten wel is toegestaan.20 Naar aanleiding van het Voetbalmakelaar-arrest is in de literatuur en
door A-G Wattel aangegeven dat er geen touw meer is vast te knopen aan de Schumacker-jurisprudentie

van het HvJ.21

Ook een verkeerd begrip van het nationaal-rechtelijk kader door het HvJ werd in de interviews benoemd.
Naar aanleiding van de kritische conclusies van A-G Wattel werd daarbij verwezen naar de gevoegde

14 Zie r.o. 36 van het arrest Sopora.

15 Gelukkig kon de Hoge Raad gebruikmaken van de nuttige aanvullende conclusie van A-G Niessen die handvatten gaf voor

een afdoening van de zaak op dit punt.

16 Zie in dit kader r.o. 21-25 (discriminatie) en r.o. 34 (belemmering) van het arrest Sopora.

17 Bijvoorbeeld aftrek van alimentatiebetalingen en hypotheekrenteaftrek.

18 In het arrest Kieback ging het om een Duitser die tot 31 maart 2005 in Duitsland woonde en tot die tijd in Nederland

werkzaam was. Op 31 maart verhuisde hij naar de Verenigde Staten. De Hoge Raad vroeg het HvJ of Schumacker moest

worden beoordeeld aan de hand van het betreffende deel van het belastingjaar, de drie maanden, of het gehele jaar. Het

HvJ koos voor het laatste wat betekende dat Kieback geen recht op aftrek had, aangezien het grootste gedeelte van zijn

inkomen over de resterende negen maanden ergens anders, namelijk in de VS, was verworven. Zie HvJ 18 juni 2015,

C-9/14 (Kieback), ECLI:EU:C:2015:406. Voor een bespreking van de Schumacker-jurisprudentie verwijs ik naar Terra/Wattel,

European Tax Law - Volume 1 General Topics and Direct Taxation (ed. Peter J. Wattel, Otto Marres en Hein Vermeulen),

Wolters Kluwer, Deventer 2018, par. 21.4; P. Kavelaars, ‘Schumacker-doctrine genuanceerd’, NTFR-B 2017/233; F.P.G.

Pötgens, ‘Nadere precisering Schumacker-criteria’, NTFR-B 2012/36 en E.W. Ros, EU Citizenship and Direct Taxation,

EUCOTAX series No. 54, Kluwer Law International, 2017, chapter 12, part 3.

19 Anders dan de duidelijke voorkeur van de Hoge Raad, evenals tegengesteld aan eerdere oordelen van Rechtbank Breda, Hof

Den Bosch, A-G Niessen en A-G Sharpston.

20 HvJ 9 februari 2017, C-283/15 (X), ECLI:EU:C:2017:102, NLF 2017/0432, met noot van Pötgens.

21 Conclusie A-G Wattel 18 februari 2016, 15/04545, ECLI:NL:PHR:2016:118, punt 1.17.
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zaken over de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. A-G Wattel kwalificeert de artikel 10a-
zaak als een niet zonder meer bruikbaar antwoord van het HvJ vanwege een verkeerd begrip van de

feiten en het Nederlandse belastingrecht.22 Ook ten aanzien van de artikel 13-zaak verwijst A-G Wattel in
zijn aanvullende conclusie naar de onhandige formulering van het HvJ alsmede de inhoudelijke fouten

gebaseerd op een verkeerd begrip van het Nederlandse belastingrecht.23

De uit het onderzoek van Krommendijk gebleken over het algemeen milde en loyale houding van de
belastingkamer van de Hoge Raad ten opzichte van de arresten van het HvJ staat er wat mij betreft niet
aan in de weg dat mogelijk toekomstige kritiek van in dit geval de belastingkamer van de Hoge Raad op
de arresten van het HvJ misschien voorkomen kan worden door de dialoog en samenwerking tussen het
HvJ en de Hoge Raad te verbeteren.

3. De prejudiciële procedure in vogelvlucht

3.1. Inleiding

De lidstaten moeten voorzien in de nodige rechtsmiddelen om daadwerkelijk de rechtsbescherming

te verzekeren op de onder het Unierecht vallende gebieden.24 De rechtsbescherming van de Europese
Unie (hierna: EU) bestaat voor een aanzienlijk deel uit procedures voor de rechterlijke instanties van de
lidstaten. Artikel 267 VWEU regelt de zogenoemde indirecte beroepen waarbij rechterlijke instanties van
de lidstaten prejudiciële vragen kunnen/moeten stellen aan het HvJ als hoogste Unierechter over de
uitleg van het primaire en secundaire Unierecht en de geldigheid van het secundaire Unierecht. Het HvJ
doet hier vervolgens via een prejudiciële beslissing uitspraak over. Het Unierecht vormt een integraal
deel van de nationale rechtsordes van de lidstaten en heeft voorrang op het nationale recht. Lidstatelijke
rechterlijke instanties zijn op grond van het loyaliteitsbeginsel verplicht om de volle werking van het
Unierecht te verzekeren. De prejudiciële procedure complementeert daarmee de directe beroepen bij
het HvJ en het Gerecht van de EU en bevordert een geïntegreerd systeem van rechtsbescherming onder
het Unierecht. Lidstatelijke rechterlijke instanties zijn tevens Unierechter en dienen het Unierecht toe te
passen in uitspraken. Deze lidstatelijke rechterlijke instanties worden in Europees perspectief dan ook

wel gezien als gedecentraliseerde Unierechters.25 Artikel 267 VWEU geeft aan dat rechterlijke instanties
van de lidstaten bevoegd zijn prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ.

3.2. Verwijzingsrecht of -plicht?

In beginsel hebben alle nationale rechterlijke instanties de bevoegdheid om aan het HvJ een vraag
over de uitlegging van het EU-recht te stellen als dat noodzakelijk is om over een aanhangig geschil te

22 Nadere Conclusie A-G Wattel 8 juni 2018, 15/00194bis, ECLI:NL:PHR:2018:1968.

23 Nadere Conclusie A-G Wattel 12 juni 2018, 15/00878bis, ECLI:NL:PHR:2018:687.

24 Artikel 19 VEU.

25 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Boom Juridische Studieboeken, zesde druk, Den Haag 2017,

p. 91 en 279-280.
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kunnen oordelen. Artikel 267, lid 3, VWEU vormt deze bevoegdheid onder omstandigheden om tot een

verwijzingsplicht:26

‘Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een nationaal rechterlijke

instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze

instantie gehouden zich tot het Hof te wenden.’

Het HvJ heeft drie uitzonderingen geformuleerd wanneer de rechterlijke instantie waarvan de
beslissingen niet openstaan voor hoger beroep geen prejudiciële vragen hoeft te stellen. De eerste
situatie verplicht een rechterlijke instantie niet om prejudiciële vragen te stellen als het antwoord
op de rechtsvraag niet bijdraagt aan de beslechting van het geschil of geen invloed kan hebben op

de oplossing van het geschil.27 Dit is een feitelijke autonome beoordeling van het geschil door de

betreffende nationale rechterlijke instantie.28 Ook wanneer de vraag eerder onderwerp is geweest
van een beslissing van het HvJ of daarover vaste rechtspraak van het HvJ bestaat, is de rechter niet

verplicht om prejudiciële vragen te stellen (acte éclairé).29 Daarbij is het niet noodzakelijk dat de vragen
strikt identiek zijn geformuleerd. De rechterlijke instantie blijft overigens wel bevoegd om een vraag
opnieuw voor te leggen aan het HvJ als zij dit noodzakelijk vindt. Ook wanneer de juiste toepassing
van het Unierecht zo evident is dat daarover in redelijkheid geen twijfel kan bestaan, is de rechterlijke
instantie niet verplicht om het HvJ in te schakelen (acte clair). Volgens het HvJ mag daarvan niet te
snel worden uitgegaan. Het HvJ vindt dat bij de beoordeling rekening gehouden moet worden met de
eigen kenmerken van het Unierecht en de bijzondere moeilijkheden bij de uitlegging daarvan, vooral
door taalverschillen, de eigen terminologie van het Unierecht en de context van de Uniebepaling. De
rechterlijke instantie zal dus moeten bepalen of de toepassing ook voor rechterlijke instanties in andere

lidstaten en het HvJ voor de hand ligt.30 31

26 De ratio legis van deze verwijzingsplicht is om te voorkomen dat de hoogste nationale rechtspraak zich in strijd met het EU-

recht ontwikkelt en daarmee andere nationale rechterlijke instanties binnen de betreffende lidstaat dienovereenkomstig

beïnvloedt. Zie HvJ 15 maart 2017, C-3/16 (Aquino), ECLI:EU:C:2017:209, r.o. 33.

27 HvJ 6 oktober 1982, 283/81 (CILFIT/Ministero della Sanità), ECLI:EU:C:1982:335, r.o. 10.

28 H. van Harten, Autonomie van de nationale rechter in het Europees recht, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2011, p.

140.

29 Zie r.o. 13-14 van het hiervoor genoemde arrest CILFIT/Ministero della Sanità.

30 HvJ 4 oktober 2018, C-416/17 (Commissie/Frankrijk), ECLI:EU:C:2018:811, NLF 2018/2127, met noot van Egelie schept een

precedent in die zin dat het de eerste keer is dat de Europese Commissie succesvol een EU-lidstaat naar het HvJ verwijst,

vanwege het schenden van de verwijzingsplicht. De Conseil d’État had nagelaten prejudiciële vragen te stellen, terwijl de

uitleg van het HvJ in eerdere arresten niet zo evident was dat er redelijkerwijs geen ruimte voor twijfel bestond. Daarmee

heeft zij haar verwijzingsplicht geschonden. Zie voor een bespreking van dit arrest Bruno Peters, ‘The Uniform Application

of European Union Law: The Court of Justice Confirms its role as Ultimate Cerberus’, EC Tax Review 2019/3.

31 Zie r.o. 13-14 van het arrest CILFIT/Ministero della Sanità, besproken in F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de

Europese Unie, Boom Juridische Studieboeken, zesde druk, Den Haag 2017, p. 286-287 en H. van Harten, Autonomie van de

nationale rechter in het Europees recht, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2011, p. 140-141.
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4. Een goede prejudiciële vraag is het halve werk

4.1. Inleiding

Een goede prejudiciële vraag moet het HvJ in staat stellen te achterhalen waarom wordt verwezen en
wat het feitelijke en juridische kader van het hoofdgeding is. Onduidelijke en onvolledige verwijzingen
(‘onrijpe verwijzingen’) dragen niet bij aan een effectieve dialoog tussen het HvJ en de verwijzende
rechterlijke instantie en moeten daarom worden vermeden. In het kader van een effectieve dialoog
moet een goede prejudiciële vraag het HvJ in staat stellen om de verwijzende rechterlijke instantie te

helpen.32 In deze paragraaf bespreek ik een aantal aspecten dat van invloed is op de kwaliteit van de
prejudiciële vraag en daarmee ook op de dialoog tussen het HvJ en de verwijzende rechterlijke instantie.
Ik ga in op:

• het voorwerp en de strekking van de prejudiciële vraag;

• het moment waarop de prejudiciële vraag wordt gesteld;

• de vorm en inhoud van de prejudiciële vraag; en

• het prejudiciële verzoek in relatie tot de nationale procedure.33

4.2. Voorwerp en strekking van de prejudiciële vraag

Een prejudiciële vraag mag alleen zien op de uitleg en geldigheid van het Unierecht. Daarbij is het
noodzakelijk dat de verzoekende partij met alle relevante gegevens aangeeft waarom het Unierecht
op de voorgelegde zaak van toepassing zou kunnen zijn. Onder het huidige Unierecht heeft de
grote kamer van het HvJ in het Ullens de Schooten-arrest aangegeven dat het gebrek aan een
grensoverschrijdend aspect nog niet hoeft te betekenen dat het HvJ een prejudiciële vraag over de uitleg
van de verkeersvrijheden niet beantwoordt. Als beantwoording toch nuttig kan zijn voor de verwijzende
rechterlijke instantie gaat het HvJ hiertoe over. Het HvJ refereert daarbij aan de volgende vier situaties in

zijn rechtspraak:34

1. wanneer niet kan worden uitgesloten dat in andere lidstaten wonende burgers interesse (zouden)

hebben om gebruik te maken van de verkeersvrijheden (Oosthoek-rechtspraak35);

2. wanneer het antwoord van het HvJ leidt tot vernietiging van bepalingen die niet alleen van
toepassing zijn op nationale burgers maar ook op burgers van andere lidstaten (Libert-

rechtspraak36);

32 Zie in dit kader de oratie van J. Langer van 31 maart 2015 aan de Rijksuniversiteit Groningen, De prejudiciële procedure:

oude problemen of nieuwe uitdagingen? In de oratie verwijst Langer naar de term ‘onrijpe verwijzingen’ zoals verwoord door

zijn Utrechtse collega Meij.

33 Zie in dit kader ook de aanbevelingen van het HvJ aan de nationale rechterlijke instanties over het aanhangig maken van

prejudiciële procedures (PbEU 2019, C 380/01).

34 HvJ 15 november 2016, C-268/15 (Ullens de Schooten), ECLI:EU:C:2016:874, r.o. 50-53.

35 HvJ 15 december 1982, 286/81 (Oosthoek), ECLI:EU:C:1982:438.

36 HvJ 8 mei 2013, gevoegde zaken C-197/11 (Libert e.a.) en C-203/11, ECLI:EU:C:2013:288.
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3. wanneer het nationale recht omgekeerde discriminatie verbiedt, dat wil zeggen ‘wanneer het
nationale recht de verwijzende rechter voorschrijft een burger van zijn lidstaat dezelfde rechten
toe te kennen als een burger van een andere lidstaat in dezelfde situatie aan het Unierecht zou

ontlenen’ (Guimont-rechtspraak37);

4. wanneer het nationale recht – buiten de werkingssfeer van het EU-recht – het EU-recht van

toepassing verklaart of ‘dezelfde aanpak’ kiest (Dzodzi-rechtspraak38).39

Het Handvest van de grondrechten van de Unie (hierna: Handvest) krijgt via artikel 6, lid 1, VEU bindende
rechtskracht waardoor het dezelfde juridische waarde heeft als het VEU en VWEU. Artikel 51, lid 1,
Handvest geeft aan dat de bepalingen van het Handvest uitsluitend tot de lidstaten zijn gericht wanneer
zij het Unierecht ten uitvoer brengen. Uit de prejudiciële vraag moet daarom duidelijk en ondubbelzinnig
blijken dat een andere regel van het Unierecht dan het Handvest van toepassing is op het hoofdgeding.
Bij een prejudiciële vraag ingeroepen bepalingen van het Handvest kunnen daarom op zichzelf bezien
geen grondslag vormen voor de bevoegdheid van het HvJ om een prejudiciële beslissing te nemen.
Van een schending van het Handvest kan dus alleen sprake zijn in situaties waarbij het Unierecht al
op een andere manier van toepassing is. Een voorbeeld is het Sopropé-arrest. In dit arrest stond het
verdedigingsbeginsel als algemeen beginsel van Unierecht en opgenomen in artikel 48, lid 2, Handvest
centraal. Het HvJ overwoog ten aanzien van dit beginsel dat de adressaten van een voorgenomen
bezwarend besluit van de belastingadministratie in staat moeten worden gesteld om naar behoren
en binnen een toereikende termijn hun standpunt kenbaar te maken over de elementen waarop de

belastingadministratie haar besluit wil baseren.40 Het verdedigingsbeginsel is van belang in alle

situaties waarin een besluit wordt genomen dat binnen de werkingssfeer van het Unierecht valt.41

In het Åkerberg Fransson-arrest heeft het HvJ het begrip ‘uitvoering geven aan het Unierecht’

uitgelegd.42 De zaak ging over een belastingplichtige die zijn aangifteverplichtingen op btw-gebied
niet was nagekomen. Hij kreeg daarom belastingboetes opgelegd en er werd strafvervolging tegen
hem ingesteld. Het HvJ stelde vast dat de belastingboetes en de strafvervolging ‘gedeeltelijk verband’

hielden met het feit dat hij zijn aangifteverplichtingen niet was nagekomen.43 De nationale regeling
die als grondslag diende voor de belastingboetes en de strafvervolging is dan wel niet vastgesteld om
uitvoering aan de Btw-richtlijn te geven, maar door de toepassing van deze regelingen wordt beoogd

37 HvJ 5 december 2000, C-448/98 (Guimont), ECLI:EU:C:2000:663.

38 HvJ 18 oktober 1990, gevoegde zaken C-297/88 (Dzodzi/Belgische Staat)en C-197/89, ECLI:EU:C:1990:360.

39 Een verdere bespreking van deze situaties gaat de strekking van deze bijdrage te buiten. Voor een bespreking van het Ullens

de Schooten-arrest verwijs ik naar M.A. Fierstra, ‘Fundamentele vrijheden en zuiver interne situaties: de navigatie tussen

Scylla en Charybdis’, SEW 2017/5, p. 220-225.

40 HvJ 18 december 2008, C-349/07 (Sopropé), ECLI:EU:C:2008:746.

41 Op het terrein van de indirecte belastingen geldt dat voor de btw-, douane- en accijnszaken. Daarnaast geldt het

verdedigingsbeginsel ook voor zaken waarop de Bijstandsrichtlijn van toepassing is. Op het terrein van de directe

belastingen speelt het verdedigingsbeginsel onder andere bij de Moeder-dochterrichtlijn en de Fusierichtlijn.

42 HvJ 26 februari 2013, C-617/10 (Åkerberg Fransson), ECLI:EU:C:2013:105.

43 Zie r.o. 24 van het arrest Åkerberg Fransson.
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schending van de Btw-richtlijn te bestraffen en dus uitvoering te geven aan de door het VWEU aan de
lidstaten opgelegde verplichting gedragingen waarmee de financiële belangen van de Unie worden

geschaad, effectief te bestraffen.44 45

4.3. Moment van de prejudiciële vraag

Het is aan de verwijzende rechterlijke instantie om te bepalen op welk moment in de nationale procedure
de uitleg of de geldigheid van het Unierecht van belang is om een uitspraak te kunnen doen en een
prejudiciële vraag te stellen aan het HvJ. Het HvJ moet over alle relevante gegevens beschikken om
te kunnen nagaan of het bevoegd is om de gestelde vragen te beantwoorden en een antwoord te
kunnen geven. Het is daarom van belang dat de verwijzende rechterlijke instantie pas een prejudiciële
vraag stelt als de procedure zo ver gevorderd is dat het feitelijke kader en het rechtskader die aan
het hoofdgeding ten grondslag liggen en de rechtsvragen die daaruit voortvloeien voldoende zijn
afgebakend. Het kan daarbij ook nuttig zijn om pas een prejudiciële vraag te stellen nadat partijen zijn
gehoord.

4.4. Vorm en inhoud van de prejudiciële vraag

De prejudiciële vraag vormt de basis voor de procedure bij het HvJ. De verwijzende rechterlijke instantie
kan de prejudiciële vraag in iedere gewenste vorm stellen die het nationale recht toelaat. Daarbij moet
de verwijzende rechterlijke instantie wel voor ogen houden dat de prejudiciële vraag wordt betekend
aan alle belanghebbenden genoemd in artikel 23 Statuut en aan alle lidstaten om hun eventuele
opmerkingen te ontvangen. Dat brengt mee dat de prejudiciële vraag in alle officiële talen van de
EU wordt vertaald. De verwijzende rechterlijke instantie moet daarom een eenvoudige, duidelijke en

nauwkeurige schrijfwijze hanteren zonder overbodige uitweidingen.46

Artikel 94 Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie (hierna: Reglement) geeft de

vereisten voor de inhoud van een prejudicieel verzoek.47 Naast de tekst van de aan het HvJ gestelde
prejudiciële vragen moet het prejudiciële verzoek het volgende bevatten:

1. Een summier overzicht van het voorwerp van het hoofdgeding en de relevante feiten zoals die
door de verwijzende rechterlijke instantie zijn vastgesteld, of ten minste een uiteenzetting van de
feitelijke gegevens waarop de prejudiciële vragen berusten.

2. De inhoud van de nationale bepalingen die op de zaak van toepassing kunnen zijn en, in
voorkomend geval, de relevante nationale rechtspraak.

3. De uiteenzetting van de redenen die de verwijzende rechter ertoe hebben gebracht om vragen
te stellen over de uitlegging of de geldigheid van bepalingen van het recht van de Unie, alsook

44 Zie r.o. 28 van het arrest Åkerberg Fransson.

45 Inmiddels is hier sprake van vaste rechtspraak. Zie bijvoorbeeld HvJ 15 januari 2014, C-176/12 (Association de médiation

sociale), ECLI:EU:C:2014:2, r.o. 42.

46 Ervaring leert dat een goed prejudicieel verzoek ongeveer maximaal tien A4’tjes is. Zie in dit kader de aanbevelingen van het

HvJ aan de nationale rechterlijke instanties over het aanhangig maken van prejudiciële procedures (PbEU 2019, C 380/01).

47 Het Reglement is te raadplegen via de website van het HvJ: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/nl/.
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het verband tussen deze bepalingen en de nationale regelgeving die op het hoofdgeding van

toepassing is.48

Bij het ontbreken van een van deze elementen kan het HvJ zich onbevoegd verklaren om een uitspraak
op het prejudiciële verzoek te doen of het prejudiciële verzoek niet-ontvankelijk verklaren. De verwijzende
rechterlijke instantie kan daarnaast beknopt melding maken van de belangrijkste argumenten van
partijen in het hoofdgeding en zelfs beknopt vermelden hoe haars inziens de prejudiciële vragen
beantwoord zouden moeten worden. De aan het HvJ gestelde prejudiciële vragen moeten zijn
opgenomen in een afzonderlijk en duidelijk onderscheiden deel van de verwijzingsbeslissing, bij
voorkeur aan het begin of slot.

4.5. Het prejudiciële verzoek en de nationale procedure

Het HvJ heeft aanbevelingen gedaan aan de nationale verwijzende rechterlijke instantie over het

prejudiciële verzoek in samenhang met de nationale procedure.49 De neerlegging van een prejudicieel
verzoek brengt mee dat de nationale procedure wordt geschorst totdat het HvJ uitspraak heeft
gedaan. Het prejudiciële verzoek blijft aanhangig bij het HvJ zolang dit door de verwijzende rechterlijke
instantie niet is ingetrokken. Daarbij is het van belang om voor ogen te houden dat de prejudiciële
procedure is ingestoken om bij te dragen aan een doeltreffende rechtsbedeling in de lidstaten en niet om
rechtsgeleerde adviezen te geven over algemene of hypothetische vragen. Er dient daadwerkelijk een
geschil aanhangig te zijn bij de verwijzende rechterlijke instantie. De verwijzende rechterlijke instantie
is gehouden het HvJ in kennis te stellen van procesincidenten die een weerslag kunnen hebben op de
aanhangigheid van de zaak bij de verwijzende rechterlijke instantie en iedere gebeurtenis waardoor een
einde komt aan het geding. Het goede verloop van een prejudiciële procedure brengt mee dat vermeden
moet worden dat het HvJ tijd en middelen besteedt aan zaken die worden ingetrokken of zonder
voorwerp geraken. Het is daarom van belang dat het HvJ in dit kader zo snel mogelijk alle relevante
informatie ontvangt. Na afloop van de procedure, die in beginsel bestaat uit een schriftelijke en een
mondelinge fase, doet het HvJ bij arrest uitspraak over de prejudiciële vraag. Na de uitspraak van het
arrest komt een einde aan het geding en zendt de griffie van het HvJ de beslissing naar de verwijzende
rechterlijke instantie. Daarbij wordt de verwijzende rechterlijke instantie verzocht om het HvJ te laten
weten welk gevolg is gegeven aan de beslissing van het HvJ in het hoofdgeding. De eindbeslissing van
de verwijzende rechterlijke instantie moet met expliciete vermelding van het zaaknummer aan het HvJ
worden toegezonden.

48 In r.o. 55 van het eerder genoemde arrest Ullens de Schooten heeft het HvJ overwogen dat artikel 94 Reglement meebrengt

dat de verwijzende rechterlijke instantie moet motiveren waarom in een geschil met een zuiver nationaal karakter er een

aanknopingspunt is met de fundamentele vrijheden waardoor een prejudiciële beslissing nodig is voor de beslechting van

dat geschil.

49 Aanbevelingen van het HvJ aan de nationale rechterlijke instanties over het aanhangig maken van prejudiciële procedures

(PbEU 2019, C 380/01).
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5. De prejudiciële beslissing van het HvJ

5.1. Inleiding

Een ander element van de dialoog tussen het HvJ en de verwijzende rechterlijke instantie is de
prejudiciële beslissing. De prejudiciële beslissing heeft een dubbelfunctie. De prejudiciële beslissing
moet antwoord geven op een gestelde vraag en een interpretatie geven van EU-recht dat in alle lidstaten
geldt. Een goede prejudiciële beslissing moet een duidelijke en consistente motivering hebben, zodat
rechters in alle EU-lidstaten er mee uit de voeten kunnen. Tegelijkertijd moet het een nuttig antwoord

geven op de vraag van de verwijzende rechterlijke instantie.50 Dat dit geen makkelijk taak is voor het
HvJ blijkt uit de in de inleiding van dit artikel omschreven kritiek. In deze paragraaf ga ik in op mogelijke
oorzaken die ten grondslag liggen aan de kritiek op de arresten van het HvJ en besteed ik aandacht aan
de instelling van gespecialiseerde kamers bij het HvJ als mogelijke oplossing voor deze kritiek.

5.2. Mogelijke oorzaken van kritiek op beslissingen HvJ

5.2.1. De EU als gelaagd rechtssysteem

Het is van belang dat het HvJ bij zijn prejudiciële beslissingen afweegt hoe een beslissing de
rechtsstelsels van andere lidstaten beïnvloedt. De rechters van het HvJ zijn goed gekwalificeerde
juristen met uitstekende kennis van het Europese en internationale recht die zich eerst binnen
de lidstatelijke rechtsordes hebben onderscheiden. Het is een haast onmogelijke opgave om van
deze rechters te verwachten dat zij de effecten van een prejudiciële beslissing op de lidstatelijke
rechtsstelsels volledig kunnen overzien. Overigens is het wel de plicht van de regeringen van lidstaten
om het HvJ te informeren over de mogelijke voorzienbare effecten van een prejudiciële beslissing
op andere rechtsstelsels dan het rechtsstelsel van de verwijzende lidstaat. Het niet op een adequate
manier voorzien van effecten van een prejudiciële beslissing op rechtsstelsels heeft mogelijk negatieve
gevolgen voor de evenwichtige samenhang van een lidstatelijk rechtssysteem. Een ruim geformuleerde
prejudiciële beslissing die niet uitdrukkelijk beperkt is tot de feiten van het geding en niet een mogelijke
alternatieve bescherming onder nationaal recht onderkent, kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een
evenwichtige afstemming van lidstatelijke regelgeving op een bepaald terrein doorslaat en tot

overregulering leidt.51

50 Oratie van J. Langer van 31 maart 2015 aan de Rijksuniversiteit Groningen, ‘De prejudiciële procedure: oude problemen of

nieuwe uitdagingen?’

51 Wat in dit kader voor het HvJ geldt, geldt overigens ook voor de EU-wetgever. Tijdens het wetgevingsproces op EU-

niveau worden lidstatelijke rechtsstelsels vergeleken om een gemeenschappelijke basis voor harmonisatie te kunnen

vaststellen. Desondanks wordt vervolgens niet verder afgewogen hoe deze EU-wetgeving de lidstatelijke rechtsstelsels

beïnvloedt. Daarnaast zijn alle taalversies van de EU-wetgeving even bindend, terwijl de mogelijkheid van accurate vertaling

zijn beperking in de taal zelf vindt. Beide aspecten maken de afweging van het HvJ hoe een prejudiciële beslissing de

rechtsstelsels van andere lidstaten beïnvloedt nog ingewikkelder. Zie in dit kader Matthias Jacobs, Matthias Münder

en Barbera Richter, ‘Subject Matter Specialization of European Union Jurisdiction in the Preliminary Rulings Procedure’,

German Law Journal 2019 (Vol. 20), No. 8, p. 1219-1220.

Pagina 11 van 20



5.2.2. De rechters van het HvJ

De lidstatelijke rechtsstelsels hebben geen duidelijk te onderkennen gemeenschappelijke juridische

traditie waarbinnen een zelfstandig Europees rechtsbegrip is ontstaan.52 De rechters van het HvJ zijn
grotendeels gekleurd door de verschillende werkwijzen en juridische tradities van hun lidstatelijke

achtergronden.53 Deze juridische diversiteit van de rechters van het HvJ maakt het vinden van een
balans tussen de verschillende werkwijzen en juridische tradities noodzakelijk bij de totstandkoming
van de prejudiciële beslissing. Het HvJ krijgt regelmatig kritiek dat de motivering van zijn arresten te
beknopt is of in het geheel ontbreekt. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat de arresten van het HvJ een
consensusproduct zijn. Consensus over het resultaat is vaak haalbaar, maar dat ligt moeilijker bij de

motivering.54 Tijdrovende beraadslagingen en het heen en weer sturen van tekstvoorstellen kan worden

vermeden door controversiële overwegingen uit concept-arresten te schrappen (‘Streichtechnik’).55 Dat

geeft een spanningsveld tussen de zoektocht naar consensus en de bereidheid om te motiveren.56 Een
consistente en heldere motivering is echter van cruciaal belang voor een effectieve dialoog tussen de
verwijzende rechterlijke instantie en het HvJ. Een consistente en heldere motivering heeft invloed op de
bereidheid van de verwijzende rechterlijke instantie om het arrest van het HvJ te volgen en verkleint de
kans op onnodige vervolgvragen van verwijzende rechters. Daarnaast verdient het in het kader van een
consistente en heldere motivering aanbeveling als het HvJ in zijn prejudiciële beslissing vaker uitlegt

wat het van het rechtsgeleerde advies van de advocaat-generaal in de voorgelegde zaak vindt.57

5.2.3. Taal

Een effectieve samenwerking binnen het HvJ brengt mee dat op de werkvloer door de rechters,
advocaten-generaal, referendarissen en staf over het algemeen dezelfde taal wordt gesproken. Bij
het HvJ is dat Frans. Dat brengt mee dat oorspronkelijk niet-Franstalige rechters in de prejudiciële
procedure opnieuw over hun positie moeten reflecteren, omdat zij uitleg moeten geven over hun
standpunt in een andere terminologische context. Een ander nadeel voor de oorspronkelijk niet-
Franstalige rechter is dat een prejudiciële beslissing geschreven in de ‘eigen’ taal over het algemeen
preciezer en overtuigender zal zijn en mogelijk niet alle gebruikte terminologie een Franstalige
tegenhanger heeft. Voor een effectieve dialoog is het nodig dat de nationale verwijzende rechterlijke

52 Afgezien van de gemeenschappelijke wortels in het Romeinse recht.

53 U. Everling, Die Zukunft der europäischen Gerichtsbarkeit in einer erweiterten Europäischen Union, Europarecht, 1997, p. 398

en 407.

54 L. Woods, ‘Consistency in the Chambers of the ECJ: A Case Study on the Free Movement of Goods’, Civil Justice Quarterly

2012 (Vol. 31), No. 3, p. 339 en 350-367.

55 Michael Alt, Personelle Besetzung des EUGH und ‘Entscheidungskultur’, in Zilvergerichtsbarkeit und Europäischer

Justizsystem (ed. B. Gsell & W. Hau), 2012, 35.

56 De introductie van dissenting opinions heeft niet direct mijn voorkeur. Ik vind dat het gezag van het HvJ wordt ondermijnd

als rechters zich individueel kunnen onttrekken aan arresten van het HvJ.

57 Oratie van J. Langer van 31 maart 2015 aan de Rijksuniversiteit Groningen, ‘De prejudiciële procedure: oude problemen of

nieuwe uitdagingen?’
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instantie de prejudiciële beslissing begrijpt en daar gevolg aan kan geven in de lidstatelijke context. Dat
vraagt dat een term of begrip in de prejudiciële beslissing om meer uitleg en toelichting vraagt als op

lidstatelijk niveau een vergelijkbare term of begrip ontbreekt.58

5.3. Specialisatie?

In veel lidstaten zijn specialistische rechterlijke instanties waarin specialistische rechters binnen
een bepaald rechtsgebied oordelen. Het HvJ heeft het zonder een dergelijke specialisatie gedaan.
De rechters van het HvJ oordelen meestal in panels met wisselende samenstelling over dezelfde
rechtsgebieden in relatie tot het EU-recht. Het EU-recht bestrijkt inmiddels veel rechtsgebieden en iedere
rechter van het HvJ wordt geacht om over voorgelegde zaken binnen deze rechtsgebieden in relatie tot
het EU-recht te oordelen. De introductie van specialisatie binnen het HvJ heeft als mogelijk risico dat de

coherente uitleg en toepassing van het EU-recht wordt ondermijnd.59 Daar kan tegen worden ingebracht
dat verschillende interpretaties van EU-recht ook kunnen ontstaan als het HvJ in panels met wisselende
samenstelling oordeelt over vergelijkbare rechtsvragen in verschillende contexten. Het mogelijke nadeel
van specialisatie kan worden ondervangen door de manier waarop specialisatie wordt ingericht en de

keuze van de rechters.60

Ik vind dat het mogelijke nadeel van specialisatie niet opweegt tegen een blijvende betrokkenheid
van rechters bij een rechtsgebied. Blijvende betrokkenheid bij een rechtsgebied kan leiden tot

een meer diepgaand begrip van het betreffende rechtsgebied door het HvJ,61 meer inzicht in het

mogelijke effect van een arrest binnen de lidstatelijke rechtsordes,62 coherente en beter gemotiveerde

jurisprudentie,63 een effectieve beslechting van het geschil van voldoende kwaliteit binnen een
redelijke termijn en daardoor mogelijk meer tijd voor de rechter om zich nog verder te bekwamen in het

betreffende rechtsgebied.64 65 Uiteindelijk kan een blijvende betrokkenheid van rechters bij een of meer
rechtsgebieden ertoe leiden dat arresten van het HvJ makkelijker te begrijpen en voorspelbaarder zijn en

58 Vassilios Skouris, Law and Languages, Bucerius Law Journal, 2016, p. 5, 8.

59 L. Woods, ‘Consistency in the Chambers of the ECJ: A Case Study on the Free Movement of Goods’, Civil Justice Quarterly

2012 (Vol. 31), No. 3, p. 339, 348.

60 Matthias Jacobs, Matthias Münder en Barbera Richter, ‘Subject Matter Specialization of European Union Jurisdiction in the

Preliminary Rulings Procedure’, German Law Journal 2019 (Vol. 20), No. 8, p. 1223.

61 K. Cheng, ‘The Myth of the Generalist Judge’, Stanford Law Review 2010 (Vol. 61), No. 3, p. 519, 549.

62 Matthias Jacobs, Matthias Münder en Barbera Richter, ‘Subject Matter Specialization of European Union Jurisdiction in the

Preliminary Rulings Procedure’, German Law Journal 2019 (Vol. 20), No. 8, p. 1223.

63 Rochelle C. Dreyfuss, ‘The Federal Circuit: A Case Study in Specialized Courts’, New York University Law Review, 1989 (Vol.

64), No. 1, p. 1, 6-23.

64 Franklin Dehouse, The Reform of the EU Courts (II): Abandoning the Management Approach by Doubling the General Court,

Egmont Paper 83, par. 4.1-4.2.

65 Matthias Jacobs, Matthias Münder en Barbera Richter, ‘Subject Matter Specialization of European Union Jurisdiction in the

Preliminary Rulings Procedure’, German Law Journal 2019 (Vol. 20), No. 8, p. 1221.
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de acceptatie van deze arresten binnen de lidstaten wordt vergroot. Dat roept de vraag op welke vorm
die specialisatie moet krijgen.

5.4. Gespecialiseerde kamers bij het HvJ?

Het HvJ kent een kamersysteem om voorgelegde zaken te behandelen en daarover uitspraken te
doen. Naast kamers van drie of vijf rechters kent het HvJ ook de grote kamer, bestaande uit vijftien

rechters, en het voltallige HvJ.66 Het HvJ kent momenteel geen formele procedure waarbij zaken worden
toebedeeld aan kamers. Op grond van artikel 15 Reglement wordt aan een bij het HvJ binnengekomen
zaak door de president van het HvJ een rechter-rapporteur toegewezen. Daarbij houdt de president
rekening met factoren zoals, huidige werkbelasting, ervaring van de betreffende rechter op een

bepaald rechtsgebied en de nationaliteit van de rechter.67 De aangewezen rechter-rapporteur maakt
een voorlopig rapport over de binnengekomen zaak en presenteert dit rapport tijdens de algemene
vergadering van het HvJ. Het voorlopige rapport bevat ook een voorstel welke rechtsprekende formatie

de zaak zal behandelen.68 De president heeft dus een grote discretionaire bevoegdheid bij het aanstellen
van de rechter-rapporteur en daarmee ook op de uiteindelijke toewijzing van de binnengekomen zaak
aan een rechtsprekende formatie. De algemene vergadering, waaraan alle rechters en advocaten-

generaal van het HvJ deelnemen, beslist vervolgens welke kamer de zaak zal behandelen.69 De rechter-
rapporteur maakt normaliter deel uit van deze kamer.

Het huidige kamersysteem kan mijns inziens intact blijven bij de eventuele instelling van

gespecialiseerde kamers bij het HvJ.70 Het is daarnaast denkbaar om kamers deels als gespecialiseerde
kamer aan te wijzen. Naast de gespecialiseerde kennis heeft deze gespecialiseerde kamer ook een
algemene competentie om over zaken binnen andere rechtsgebieden te oordelen. Voordelen daarbij
zijn dat de inhoudelijke flexibiliteit van rechters niet geheel verloren gaat en zaken makkelijker onder
de algemene competentie bij een gespecialiseerde kamer ondergebracht kunnen worden wanneer de

hoeveelheid voorgelegde zaken sterk wisselt.71 De keerzijde is dat op voorhand niet alle rechtsgebieden
kunnen worden ondergebracht bij een gespecialiseerde kamer. Een gespecialiseerde kamer voor
een bepaald rechtsgebied is alleen zinvol als zeer uitgebreide feitelijke en juridische kennis van een

66 Artikel 16 Statuut.

67 L. Woods, ‘Consistency in the Chambers of the ECJ: A Case Study on the Free Movement of Goods’, Civil Justice Quarterly

2012 (Vol. 31), No. 3, p. 344.

68 Artikel 59 Reglement.

69 Artikel 25 Reglement.

70 In de literatuur worden ook als mogelijke opties voor specialisatie genoemd het toevoegen van gespecialiseerde rechterlijke

instanties aan het Gerecht op grond van artikel 257 VWEU en het toevoegen van gespecialiseerde kamers aan het Gerecht.

In de afweging van deze alternatieven om tot specialisatie te komen wordt het toevoegen van gespecialiseerde kamers aan

het HvJ over het algemeen als beste oplossing gezien. Zie Matthias Jacobs, Matthias Münder en Barbera Richter, ‘Subject

Matter Specialization of European Union Jurisdiction in the Preliminary Rulings Procedure’, German Law Journal 2019 (Vol.

20), No. 8, p. 1225, 1224-1228 (met verdere verwijzingen in de voetnoten).

71 Romain Rousselot, ‘Tribunal: Une Reformé du Statut de la Cour de Justice de l’Union Européenne en Demi-Teinte’, European

Papers 2016 (Vol. 1), No. 1, p. 284.
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rechtsgebied vereist is om een beslissing te kunnen nemen. Ik vind dat rechters van het HvJ niet
op voorhand uitvoerige kennis van een rechtsgebied hoeven te hebben voordat zij zitting nemen
in een gespecialiseerde kamer. Die kennis kan ook worden opgedaan door langere tijd binnen de

gespecialiseerde kamer met het betreffende rechtsgebied te werken.72

Een gespecialiseerde kamer bij het HvJ kan informeel worden ingesteld door de president van het
HvJ door bepaalde rechters als rechter-rapporteur aan te wijzen op een bepaald rechtsgebied. In de
meeste gevallen wordt tijdens de algemene vergadering de zaak aan de kamer toegewezen waar de
rechter-rapporteur deel van uitmaakt met als praktisch gevolg dat deze kamer in dat geval ook een
gespecialiseerde kamer wordt. Een informeel ingestelde gespecialiseerde kamer blijft ad hoc, omdat
de aanwijzing van de rechter-rapporteur een bevoegdheid van de president blijft en de president niet
gehouden is om specialisatie tot stand te brengen. Bij een informeel ingestelde gespecialiseerde kamer
kunnen interne richtlijnen van het HvJ vaststellen binnen welk rechtsgebied welke rechters van welke
kamers als rechter-rapporteur worden aangewezen. Aanpassing van het Reglement en de eventuele
betrokkenheid van de Raad daarbij is niet nodig.

Een formeel ingestelde gespecialiseerde kamer vereist dat deze kamer ook als zodanig wordt
aangewezen en de president een rechter van die kamer aanwijst als rechter-rapporteur. Formeel
ingestelde gespecialiseerde kamers vereisen aanpassingen van het Reglement. In het Reglement moet
een bepaling worden opgenomen dat de jurisdictie van de gespecialiseerde kamers wordt toegewezen
op grond van rechtsgebied. Ook de discretionaire bevoegdheid van de president bij het aanwijzen
van een rechter-rapporteur zal enigszins gestuurd moeten worden door in artikel 15 Reglement, na
goedkeuring door de Raad, op te nemen dat de president een rechter-rapporteur aanwijst van een kamer
die jurisdictie heeft gekregen om binnen het rechtsgebied waar de voorgelegde zaak hoofdzakelijk
op ziet te oordelen. De voordelen van specialisatie cumuleren door het verstrijken van de tijd. Het
heeft daarom mijn voorkeur om voor een eventuele specialisatie bij het HvJ de formele weg te kiezen,
met aanpassing van het Reglement en tussenkomst van de Raad. Daarmee is de instelling van
specialistische kamers niet afhankelijk van mogelijk bewerkelijke interne richtlijnen van het HvJ en blijft

specialisatie gewaarborgd.73 74

72 Matthias Jacobs, Matthias Münder en Barbera Richter, ‘Subject Matter Specialization of European Union Jurisdiction in the

Preliminary Rulings Procedure’, German Law Journal 2019 (Vol. 20), No. 8, p. 1230.

73 Matthias Jacobs, Matthias Münder en Barbera Richter, ‘Subject Matter Specialization of European Union Jurisdiction in the

Preliminary Rulings Procedure’, German Law Journal 2019 (Vol. 20), No. 8, p. 1225, 1228-1229.

74 Een mogelijk ander argument om gespecialiseerde kamers formeel in plaats van informeel in te stellen, kan gevonden

worden in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). In het Miracle Europe KFT

vs. Hongarije-arrest nam het EHRM een schending van artikel 6 EVRM aan (het recht op een eerlijk proces voor

een bij de wet ingestelde rechter) vanwege het weinig transparante systeem van rechterlijke zaaktoedeling in

Hongarije. Het EHRM geeft in dit arrest een duidelijke aanwijzing dat zaaktoedeling niet mag worden overgelaten

aan de volledige discretie van de (rechterlijke) autoriteiten. De zaaktoedeling dient plaats te vinden volgens vooraf

geformuleerde duidelijke en objectieve maatstaven. Zie EHRM 12 januari 2016, 57774/13 (Miracle Europe KFT/Hongarije)

ECLI:CE:ECHR:2016:0112JUD005777413.
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Er is kritiek dat gespecialiseerde kamers de coherente uitleg en toepassing van het EU-recht kunnen
ondermijnen. Het risico dat gespecialiseerde kamers de coherentie van het EU-recht ondermijnen, vind
ik klein en te ondervangen. De huidige praktijk is dat de algemene vergadering zaken toewijst aan de

grote kamer wanneer in een zaak de coherentie van het EU-recht in het geding is.75 De grote kamer
is daarnaast verplicht om een zaak te behandelen als lidstaten en EU-instellingen die partij zijn in het

geding daarom vragen.76 Lidstaten en EU-instellingen kunnen hiervan gebruikmaken wanneer naar
hun mening sprake is van een zaak waarin de coherentie van het EU-recht van essentieel belang is.
Daarnaast kan worden overwogen om een gespecialiseerde kamer te verplichten om de zaak voor te
leggen aan de grote kamer wanneer het de intentie heeft om af te wijken van de jurisprudentie van
een andere kamer, waarbij ten minste één lid van de gespecialiseerde kamer zitting neemt in de grote

kamer.77

6. Schriftelijke en mondelinge behandeling bij het HvJ

Artikel 20 Statuut geeft aan dat de prejudiciële procedure bij het HvJ uit een schriftelijke en een
mondelinge behandeling kan bestaan. Na de schriftelijke behandeling kan een mondelinge behandeling
plaatsvinden. De mondelinge behandeling kan worden gebruikt om dieper in te gaan op de voorgelegde
prejudiciële vraag, nieuwe argumenten voor het voetlicht te brengen die hun oorsprong vinden in
gebeurtenissen na het sluiten van de schriftelijke behandeling en te reageren op de standpunten
van andere partijen. Tijdens de mondelinge behandeling kan het HvJ gemachtigden, raadslieden en

advocaten, de advocaat-generaal, getuigen en deskundigen horen.78 De mondelinge behandeling is de

laatste kans om invloed uit te oefenen op de beantwoording van de prejudiciële vragen door het HvJ.79

Artikel 23 Statuut en artikel 96 Reglement geven aan wie bevoegd zijn om opmerkingen in te dienen bij

het HvJ.80 Dat zijn:

1. de partijen in het hoofdgeding;81

2. lidstaten;

3. de Europese Commissie;

75 S. Prechal, ‘The Many Formations of the Court of Justice: 15 Years after Nice’, Fordham International Law Journal 2016 (Vol.

39), No. 5, p. 1280-1281.

76 Artikel 16 Statuut.

77 Daarvoor is wel een aanpassing nodig van artikel 27 Reglement.

78 Morton Broberg and Niels Fenger, Preliminary references to the European Court of Justice, Second Edition, Oxford University

Press, 2014, p. 389.

79 Eric C.C.M. Kemmeren, ‘Where Is the Referring National Court at the CJEU’s Oral Hearing?’, EC Tax Review 2019/5.

80 Iedereen die bevoegd is om schriftelijke opmerkingen in te dienen, mag ook deelnemen aan de mondelinge behandeling;

ook als diegene geen gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om schriftelijke opmerkingen in te dienen.

81 Artikel 97 Reglement geeft aan dat de partijen in het hoofdgeding degenen zijn die de verwijzende rechter overeenkomstig

het nationale procesrecht als zodanig heeft aangeduid.
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4. de instelling die de handeling heeft vastgesteld waarvan de geldigheid of de uitlegging wordt
betwist;

5. de staten – niet zijnde de lidstaten – die partij zijn bij de EER-Overeenkomst, alsmede de
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, wanneer bij het HvJ een prejudiciële vraag betreffende
een van de toepassingsgebieden van deze overeenkomst aanhangig wordt gemaakt;

6. de derde staten die partij zijn bij een door de Raad gesloten overeenkomst op een bepaald gebied,
wanneer de overeenkomst daarin voorziet en een rechterlijke instantie van een lidstaat het HvJ een
prejudiciële vraag voorlegt betreffende het gebied waarop deze overeenkomst van toepassing is.

Het is voor partijen raadzaam om in de prejudiciële procedure standpunten ook zoveel mogelijk
schriftelijk uiteen te zetten. Het is namelijk niet zeker dat een mondelinge behandeling van de zaak
plaatsvindt. Artikel 76 Reglement geeft het HvJ de mogelijkheid om na lezing van de schriftelijke

stukken geen zitting te houden als het zich voldoende voorgelicht vindt om een uitspraak te doen.82

Ook kan het HvJ vragen om tijdens een mondelinge behandeling met name in te gaan op een specifiek
onderdeel van de zaak, waardoor de ruimte om zelf punten in te brengen wordt beperkt. Een mondelinge
inbreng leent zich ook niet altijd goed om een gedetailleerd standpunt over complexe regelgeving

voor het voetlicht te brengen.83 Het mondelinge standpunt wordt bovendien meestal in de eigen taal
uitgesproken en vervolgens simultaan vertaald in (in ieder geval) het Frans. De rechters van het HvJ

ontvangen geen geschreven kopie van het mondelinge standpunt.84

De prejudiciële procedure is een dialoog van rechter tot rechter die wordt beheerst door de geest
van samenwerking. Binnen de prejudiciële procedure hebben het HvJ en de verwijzende rechterlijke
instantie ieder een eigen rol. Het HvJ legt het EU-recht uit en het is aan de verwijzende rechterlijke

instantie om die uitleg in de nationale context toe te passen.85 Binnen de geest van samenwerking
zijn de verwijzende rechterlijke instantie en het HvJ – elk volgens hun eigen competentie – geroepen
om rechtstreeks en wederzijds bij te dragen tot het vinden van een beslissing waardoor de uniforme

toepassing van het EU-recht in alle lidstaten wordt gewaarborgd.86 Als het HvJ partijen in het
hoofdgeding vraagt om schriftelijke vragen te beantwoorden, krijgt de verwijzende rechterlijke instantie

een afschrift van deze vragen en antwoorden.87 Artikel 101 Reglement geeft het HvJ de mogelijkheid om
aan de verwijzende rechterlijke instantie binnen een door het HvJ gestelde termijn verduidelijkingen te
vragen. De antwoorden van de verwijzende rechterlijke instantie worden toegezonden aan alle in artikel

82 Dit kan zelfs als door (één van de) partijen om een mondelinge behandeling is verzocht.

83 Handleiding voor het beoordelen van deelname door Nederland in zaken bij het HvJ. Laatst geraadpleegd op 25 februari

2021.

84 Morton Broberg and Niels Fenger, Preliminary references to the European Court of Justice, Second Edition, Oxford University

Press, 2014, p. 391.

85 Carl Otto Lenz, ‘The Role and Mechanism of the Preliminary Ruling Procedure’, Fordham International Law Journal 1994

(Vol. 18), No. 2, p. 389-392.

86 HvJ 1 december 1965, 16/65 (Schwarze/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel), ECLI:EU:C:1965:117.

87 Artikel 61 Reglement en de aanbevelingen van het HvJ aan de nationale rechterlijke instanties over het aanhangig maken

van prejudiciële procedures (PbEU 2019, C 380/01).
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23 Statuut genoemde belanghebbenden. Het HvJ maakt slechts zelden gebruik van deze mogelijkheid.
Een ruimer gebruik van deze bepaling zou er toe kunnen leiden dat de verwijzende rechterlijke instantie
de mogelijkheid krijgt om in te gaan op de schriftelijke vragen van het HvJ en de door partijen in het

hoofdgeding gegeven antwoorden.88 Door het beperkte gebruik van artikel 101 Reglement is het de
vraag of bij het HvJ in alle situaties een volledig beeld is van de problemen waarmee de verwijzende
rechterlijke instanties worden geconfronteerd.

Het is goed gebruik dat het HvJ de verduidelijkingen van de verwijzende rechterlijke instantie vraagt

voorafgaande aan de mondelinge behandeling.89 Belanghebbenden hebben vervolgens de mogelijkheid
om tijdens de mondelinge behandeling in te gaan op de antwoorden van de verwijzende rechterlijke
instantie. De verwijzende rechterlijke instantie is niet bevoegd om aanwezig te zijn bij de mondelinge
behandeling van de zaak en kan daardoor niet deelnemen aan de discussie. Wanneer het HvJ zich
uitspreekt over de uitleg en geldigheid van het Unierecht probeert het een antwoord te geven dat
nuttig is voor de beslechting van het hoofdgeding. Het HvJ houdt bij een prejudiciële beslissing
noodzakelijkerwijs rekening met de door de verwijzende rechterlijke instantie aangedragen nationale
feitelijke en juridische context. Het HvJ past het Unierecht echter niet zelf toe op het geding. Het
is uiteindelijk aan de verwijzende rechterlijke instantie om uit de prejudiciële beslissing concrete
gevolgen te trekken en waar nodig een nationale regel die onverenigbaar is met het Unierecht buiten
toepassing te laten. De verwijzende rechterlijke instantie moet uiteindelijk de beslissing van het HvJ
toepassen binnen de nationale context. De afwezigheid van de verwijzende rechterlijke instantie
tijdens de mondelinge behandeling draagt niet bij aan de geest van samenwerking tussen het HvJ en

de verwijzende rechterlijke instantie.90 Het verdient daarom in het kader van een effectieve dialoog
beheerst door de geest van samenwerking aanbeveling om de verwijzende rechterlijke instantie deel
te laten nemen aan de mondelinge behandeling. Ik vind dat vertegenwoordiging van de verwijzende
rechterlijke instantie tijdens de mondelinge behandeling bij het HvJ moet bestaan uit een afvaardiging

van de zetel die de prejudiciële vraag aan het HvJ heeft gesteld.91 De afvaardiging van de zetel spreekt
tijdens de mondelinge behandeling bij het HvJ namens de gehele zetel.

De verwijzende rechterlijke instantie is de meest betrouwbare bron om het HvJ te informeren over de
nationale feitelijke en juridische context van het prejudiciële verzoek. Andere partijen die op dit moment
wel mogen deelnemen aan de mondelinge behandeling vertegenwoordigen een eigen belang waardoor
het HvJ tijdens de mondelinge behandeling mogelijk niet volledige en juiste informatie verkrijgt over
de feitelijke en juridische context van de voorgelegde zaak. Door deel te nemen aan de mondelinge
behandeling kan de verwijzende rechterlijke instantie het HvJ een verdere toelichting en uitleg geven

88 Oratie van J. Langer van 31 maart 2015 aan de Rijksuniversiteit Groningen, ‘De prejudiciële procedure: oude problemen of

nieuwe uitdagingen?’

89 Morton Broberg and Niels Fenger, Preliminary references to the European Court of Justice, Second Edition, Oxford University

Press, 2014, p. 376.

90 Zie Eric C.C.M. Kemmeren, ‘Where Is the Referring National Court at the CJEU’s Oral Hearing?’, EC Tax Review 2019/5, met

verdere verwijzingen in de voetnoten.

91 Ik vind dat dat bij voorkeur één van de leden van de zetel moet zijn. Meerdere leden van de zetel moet ook mogelijk zijn als

de omvang en complexiteit van het prejudiciële verzoek dat rechtvaardigt.
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over de gestelde vragen en kan het vragen van het HvJ direct beantwoorden. Daarmee wordt voorkomen
dat het voor het HvJ onduidelijk blijft wat de achtergrond is van de gestelde vragen en niet onnodig en
tijdrovend opnieuw schriftelijke vragen hoeven te worden gesteld en beantwoord. Momenteel wordt

de mondelinge behandeling gesloten nadat de advocaat-generaal conclusie heeft genomen.92 Een
betere dialoog tussen het HvJ en de verwijzende rechterlijke instantie kan ontstaan als de verwijzende
rechterlijke instantie na de conclusie van de advocaat-generaal de mogelijkheid krijgt om te reageren op
de discussie tijdens de mondelinge behandeling en de conclusie van de advocaat-generaal. De kwaliteit
van de aan het HvJ verstrekte informatie is essentieel om een zo goed mogelijk antwoord te geven op de

voorgelegde vraag over de interpretatie van het EU-recht in het concrete geval.93 De aanwezigheid van
de verwijzende rechterlijke instantie tijdens de mondelinge behandeling draagt bij aan de kwaliteit van
de aan het HvJ verstrekte informatie en daarmee mogelijk ook aan de kwaliteit van de beslissing van het
HvJ.

Er kleven overigens ook mogelijke nadelen aan het laten deelnemen van de verwijzende rechterlijke
instantie aan de mondelinge behandeling. De verwijzende rechterlijke instantie zal misschien vragen
over feiten moeten beantwoorden, terwijl deze instantie geen feitenrechter is (denk bijvoorbeeld aan
de Nederlandse Hoge Raad). Misschien dat in deze situaties het HvJ met een beroep op artikel 101
Reglement de verwijzende rechterlijke instantie zoveel mogelijk voorafgaand aan de mondelinge
behandeling om verdere verduidelijking over de feiten kan vragen en de verwijzende rechterlijke instantie

die vragen voorafgaand aan de mondelinge behandeling kan beantwoorden.94 Ook is het van belang dat
de verwijzende rechterlijke instantie tijdens de mondelinge behandeling het geheim van de raadkamer
niet schendt bij de beantwoording van vragen van het HvJ. De verwijzende rechterlijke instantie moet
er tijdens de mondelinge behandeling op bedacht zijn dat de rechterlijke beraadslagingen en eventueel
afwijkende standpunten van individuele rechters niet onderdeel worden van de dialoog met het HvJ.
De prejudiciële vraag is leidend voor de dialoog. Het is aan de verwijzende rechterlijke instantie om de
nationale feitelijke en juridische context van het prejudiciële verzoek zo goed mogelijk voor het voetlicht
te brengen om te voorkomen dat het HvJ misschien vragen niet beantwoordt, vragen beantwoordt die
niet zijn gesteld, vragen op zodanige wijze herformuleert dat het problemen oplevert of simpelweg de
zorgen van de verwijzende rechterlijke instantie niet begrijpt. Dat dit geen makkelijke opgave is voor de
verwijzende rechterlijke instantie, moge duidelijk zijn.

7. Conclusie

De prejudiciële verwijzingsprocedure wordt door het HvJ omschreven als een dialoog tussen rechters
die beheerst wordt door de geest van samenwerking. Het HvJ en de verwijzende rechterlijke instantie
hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om deze dialoog succesvol te laten verlopen. De kritiek op
de arresten van het HvJ laat zien dat deze dialoog misschien beter kan. Belangrijke elementen van
een dialoog zijn vraag, antwoord en proces. In dit artikel heb ik de prejudiciële verwijzingsprocedure
aan de hand van deze elementen besproken. Ik ben ingegaan op de vereisten waaraan een goede

92 Artikel 82 Reglement.

93 Eric C.C.M. Kemmeren, ‘Where Is the Referring National Court at the CJEU’s Oral Hearing?’, EC Tax Review 2019/5.

94 Bijvoorbeeld door binnen de nationale context verdere verduidelijking over de feiten te vragen van een feitenrechter.
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prejudiciële vraag moet voldoen. Ook heb ik aandacht besteed aan de mogelijke oorzaken van de
kritiek op de arresten van het HvJ en daarbij de suggestie gedaan om gespecialiseerde kamers bij het
HvJ in te stellen. In het kader van een betere dialoog tussen het HvJ en de verwijzende rechterlijke
instantie stel ik voor dat het HvJ meer gebruikmaakt van artikel 101 Reglement op basis waarvan het
HvJ de mogelijkheid heeft om aan de verwijzende rechterlijke instantie verduidelijkingen te vragen. Een
ruimer gebruik van deze bepaling zou er toe kunnen leiden dat de verwijzende rechterlijke instantie de
mogelijkheid van het HvJ krijgt om in te gaan op de schriftelijke vragen van het HvJ en de door partijen
in het hoofdgeding gegeven antwoorden en daarmee een vollediger beeld geeft van de problemen
waarmee de verwijzende rechterlijke instanties worden geconfronteerd.

De verwijzende rechterlijke instantie is niet bevoegd om aanwezig te zijn bij de mondelinge behandeling
en kan daardoor niet deelnemen aan de discussie. Ik stel daarom voor dat de verwijzende rechterlijke
instantie na de conclusie van de advocaat-generaal de mogelijkheid krijgt om te reageren op
de discussie tijdens de mondelinge behandeling en de conclusie van de advocaat-generaal. De
aanwezigheid van de verwijzende rechterlijke instantie tijdens de mondelinge behandeling draagt
daarmee mogelijk bij aan de kwaliteit van de beslissing van het HvJ. Uit onderzoek is gebleken dat de
belastingkamer van de Hoge Raad momenteel over het algemeen een milde en loyale houding heeft ten
opzichte van de arresten van het HvJ, maar er wel ontevredenheid is over bepaalde uitspraken van het

HvJ.95 De milde en loyale houding van de belastingkamer van de Hoge Raad staat er wat mij betreft niet
aan in de weg dat (toekomstige) kritiek op de arresten van het HvJ misschien voorkomen kan worden
door de dialoog en samenwerking te verbeteren. Dat vraagt mijns inziens in ieder geval dat het HvJ
en de verwijzende rechterlijke instantie de noodzaak van dialoog inzien en bereid zijn om de dialoog
aan te gaan. Anders kijken is soms meer zien. Voor welke actieve rechter geldt dat eigenlijk niet in een

effectieve dialoog?96

mr. dr. E.W. Ros
ESL

95 Zie par. 2.

96 Ik bedoel hier uitdrukkelijk niet activistische rechter.
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