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Lieve BOEQ-abonnee, 

 

Heel erg bedankt voor jouw vertrouwen in ons. Wij waarderen oprecht dat je ervoor kiest om 

gebruik te maken van ons studiehulp materiaal. Jij kunt van ons verwachten dat wij altijd 

honderd procent ons best zullen doen om de stof begrijpelijk uit te leggen.  

 

Wij willen je een paar dingen meegeven over het gebruik van ons studiehulp materiaal. Onze 

studiehulp is puur bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs: niet ter vervanging. Voor het 

halen van het vak is het nog steeds van belang om zelf de hoorcolleges te bekijken, de 

werkgroepen te volgen en de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Onze studiehulp is slechts 

bedoeld om moeilijke onderwerpen toe te lichten en handvaten te bieden om de stof beter te 

begrijpen.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je aan vraag aan ons, schroom dan niet om 

contact met ons op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt 

ons bereiken via Facebook of Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op 

boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

P.S. Word lid van onze Whatsapp-groep om op de hoogte te blijven van updates en om vragen 

te stellen aan ons of medestudenten.  

      JAAR 1: https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX 

      JAAR 2: https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS 

 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om 

inloggegevens en/of studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het 

risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of 

van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt 

het recht om het werk openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden 

om zonder de toestemming van BOEQ documenten van BOEQ of onderdelen daarvan 

fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt BOEQ het recht 

voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  

https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
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Week 1: Hoofdstructuur van de Europese Unie 
 

Wat moet je lezen? 

Europees Recht – Algemeen Deel 

• Hoofdstuk 1 

• Hoofdstuk 2 

• Hoofdstuk 3 

• Hoofdstuk 8, par. 4 

• Hoofdstuk 11, par. 1 t/m 2.3 

 

Jurisprudentie 

• HvJ EEG 5 februari 1963, 26-62, ECLI:EU:C:1963:1 (Van Gend & Loos) 

• HvJ EEG 15 juli 1964, 6-64, ECLI:EU:C:1964:66 (Costa) 

• HvJ EU 10 december 2018, C-621/18, ECLI:EU:C:2018:999 (Wightman) 
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Onderwerp 1: Introductie 

 

Deze week word je geïntroduceerd aan de Europese Unie. Het is het voor het verloop van dit 

vak van belang dat je hier een globaal beeld bij hebt. De onderwerpen die in week 1 kort worden 

aangestipt, zullen later in deze cursus in meer detail aan bod komen. Eerst zullen wij de 

totstandkoming van de Europese Unie bespreken. Ten tweede zullen de bronnen van het EU-

recht aan bod komen. Hierop volgt een overzicht van de EU-instellingen en hun taken en 

bevoegdheden, en de rechtsbasis van die bevoegdheden. Ten slotte wordt de gewone 

wetgevingsprocedure uiteengezet. Veel succes deze week en laat het ons weten als jullie vragen 

hebben. 

 

 

Onderwerp 2: De totstandkoming van de Europese Unie 

 

Hieronder zullen een aantal belangrijke data worden besproken, die relevant waren voor de 

totstandkoming van de Europese Unie. 

 

1951: de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS) 

Franse Minister Robert Schuman deed aan de Duitse staat het voorstel om tezamen een instantie 

op te richten voor het organiseren van een gemeenschappelijke markt voor kolen en staal. 

Men wilde het hoge doel van vrede en veiligheid bereiken via pragmatische middelen. Door 

kolen en staal, waar oorlogsmiddelen mee werden gemaakt, onder gemeenschappelijk beheer 

te zetten, werd het praktisch onmogelijk gemaakt om oorlog te voeren. 

 

1957: het EEG-verdrag was opgezet 

Dit was een verbreding van het werkterrein van de Gemeenschap. Dit verdrag zou economische 

samenwerking tussen Europese landen stimuleren. Wanneer landen economisch aan elkaar 

verbonden zijn, hebben zij namelijk minder stimulans om met elkaar oorlog te voeren.  

 

1963 en 1964: door de uitspraken van het Europese Hof van Justitie in de arresten Van Gend 

& Loos en Costa/Enel heeft de Europese Unie zich juridisch op eigen kracht ontwikkeld. 

Het EEG-verdrag zou een eigen rechtsorde in het leven hebben geroepen die in de rechtsorde 

van de lidstaten is opgenomen en waarmee nationale rechters rekening mee dienen te houden. 

Met eigen rechtsorde wordt gedoeld op de Gemeenschap die lidstaten hebben gecreëerd, welke 

is voorzien van eigen organen, van een rechtspersoonlijkheid en handelingsbevoegdheid, van 

vertegenwoordigingsbevoegdheid op het internationale vlak en van praktische bevoegdheden.  

Lidstaten hebben bij het oprichten van de Gemeenschap aldus een deel van hun soevereiniteit 

opgegeven en een bepaald rechtsstelsel in het leven geroepen die zowel bindend is voor henzelf, 

als voor hun onderdanen. 
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1974: 

- De Europese Raad was opgericht.  

o Deze instelling bestond uit de regeringsleiders van de lidstaten. 

o Deze instelling had een eigen politieke verantwoordelijkheid en politieke 

vertegenwoordiging.  

- Het Europees Parlement was niet langer slechts een adviesorgaan, maar een direct 

gekozen volksvertegenwoordiging (vanaf 1979).  

 

1990-2004: 

- 1992: met het Verdrag van Maastricht veranderde het EEG-Verdrag in EG (zonder het 

‘economische’) en werd de Europese Unie opgericht om zo ook buitenlands beleid en 

het justitie en binnenlandse zaken beleid te betrekken. 

- Verbreding: nieuwe beleidsterreinen voor de EU. Denk aan strafrecht en 

(im)migratiebeleid.  

- Verdieping: intensievere samenwerking op bestaande terreinen. Denk aan de interne 

markt. Dit is de gemeenschappelijke markt waarin het vrije verkeer van goederen, 

diensten, kapitaal en personen wordt verzekerd, en waarbinnen de Europese burgers vrij 

kunnen wonen, werken, studeren of zakendoen. Dit onderwerp zal in week 5 aan bod 

komen. 

- Uitbreiding: de EU kreeg steeds meer lidstaten. 

 

2007: het Verdrag van Lissabon was opgesteld 

- Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (VEU) werden geïntroduceerd. 

- Deze Verdragen gebruiken wij nu. 

 

Vindplaats: W.T. Eijsbouts, J.H. Jans, L.A.J. Senden en A. Prechal (red.), Europees recht: 

Algemeen Deel, 6de druk, Groningen: Europa Law Publishing, 2020 (hierna: Europees Recht 

Algemeen Deel), p. 3-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOEQ Wekelijkse uitleg van de stof  week 1 | Inleiding Europees Recht 2020-2021 

 

 

Onderwerp 3: Bronnen Europees recht 

 

Bij de bronnen van het Unierecht kan er een onderscheid worden gemaakt primair en secundair 

Unierecht (en ook tertiair recht zien we later). Deze indeling bepaalt de plaats die een rechtsbron 

in de juridische rangorde inneemt en ten opzichte van elkaar.  

 

Primair Europees recht 

Het primaire Unierecht staat bovenaan de juridische rangorde. De drie belangrijkste Verdragen 

zijn: het Unieverdrag (VEU), het Werkingsverdrag (VWEU) en het Handvest van de 

grondrechten (Hv). Het VWEU en VEU vormen als het ware het constitutionele kader voor de 

activiteiten van de EU. Zij vormen de grondslag voor alle bevoegdheden van de Europese 

instellingen en bieden het kader waaraan de uitoefening van die bevoegdheden wordt getoetst. 

Je zou deze twee Verdragen kunnen zien als een soort Grondwet voor de EU. 

 

Secundair Europees recht (rechtsinstrumenten)  

Zie art. 288 VWEU 

 

Verordeningen 

Een verordening heeft een algemene strekking, is verbindend in al haar onderdelen en is 

rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat, 

- Algemene strekking: toepasbaar op algemene en in abstracto omschreven situaties 

en/of personen. Te vergelijken met een wet in materiële zin of algemeen verbindende 

voorschriften. 

- Bindend voor alle lidstaten 

- Rechtstreekse werking: De verordening maakt deel uit van de interne rechtsorde van 

lidstaten. Daarom mag het niet worden omgezet in nationale wetgeving. Waar nodig, 

mogen lidstaten wel uitvoeringsmaatregelen treffen. 

 

Besluiten 

Het besluit is een geschikt instrument voor de tenuitvoerlegging van in verordeningen 

neergelegde algemene regels, maar het kan ook een meer zelfstandige algemene regelstelling 

bevatten.  

- Verbindend in al zijn onderdelen en indien de adressaten worden vermeld, is het alleen 

voor hen verbindend.  

- Gericht aan lidstaten, particulieren of ondernemingen. 

 

Richtlijnen 

Richtlijnen zijn een zeer belangrijk instrument voor de vormgeving van Europees beleid. Dit 

zijn harde, juridisch verbindende rechtshandelingen.  

- Adressaat zijn de lidstaten: het bindt niet, zoals bij de verordening, burgers en bedrijven, 

maar de lidstaten. Die moeten het namelijk implementeren in nationale wetgeving. 

- Bindend voor lidstaten ten aanzien van het te bereiken resultaat.  



BOEQ Wekelijkse uitleg van de stof  week 1 | Inleiding Europees Recht 2020-2021 

 

 

- Alleen verticale rechtstreekse werking: Omzetting in nationale wetgeving is hier wel 

vereist. Het is primair aan de lidstaten om de vorm en middelen te bepalen waarmee 

het resultaat dient te worden bereikt. 

 

Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) (art. 25 VEU) 

 

- Dit beleid wordt uitgevoerd door het vaststellen van algemene richtsnoeren en door het 

nemen van besluiten. Over het door de Unie uit te voeren optreden, de door de Unie in 

te nemen standpunten en over de wijze van uitvoering daarvan.  

- Weliswaar geen wetgevingshandelingen, maar bewerkstelligt wel een zekere juridische 

binding (kan uit art. 31 VEU 

 

Bronnen van art. 288-293 VWEU zijn niet limitatief, je hebt ook… 

- Algemene rechtsbeginselen en ongeschreven recht 

- Rechtspraak van het Hof van Justitie 

- Verwijzingen naar nationaal recht (is geen bron, maar wel van belang voor het bepalen 

van algemene rechtsbeginselen van het Unierecht) 

- Soft law (tertiair recht): slechts indirect juridisch effect (denk aan doelstellingen, 

resoluties, gedragscodes, conclusies, aanbevelingen, etc.) 

- Acquis communautaire (ofwel gemeenschappelijke verworvenheden): dit betreft de 

verzameling van verdragen, geldende secundaire rechtshandelingen en relevante 

rechtspraak. In dit kader zijn rechtsnormen gevormd en erkend die juridische betekenis 

hebben gekregen in de EU. 

 

Vindplaats: Europees Recht Algemeen Deel, p. 36-47. 
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Onderwerp 4: Europese instellingen en hun taken/bevoegdheden 

 

De EU is gebaseerd op een institutioneel evenwicht. De EU-instellingen zijn onderling 

afhankelijk van elkaar, terwijl op hetzelfde moment een machtenscheiding bestaat. Het laatste 

geeft dan ook aan dat het idee van de trias politica (machtenscheiding) in de structuur van de 

EU te herkennen is. Zo vind je in de Verdragen dat er een driedeling bestaat tussen de 

wetgevende macht, uitvoerende macht en de rechterlijke macht.  

Binnen de EU wordt gebalanceerd tussen intergouvernementele en supranationale krachten:  

- Intergouvernementeel1: Europese Raad, Raad van ministers (m.u.v. vetorecht) 

- Supranationaal2: Europese Commissie, Europees Parlement, Hof van Justitie 

 

De belangrijkste instellingen zullen nu worden besproken, waarbij de hierboven genoemde 

kenmerken terug zullen komen. 

 

Centrale actoren 

1. Europese Commissie 

2. Europees Parlement 

3. Raad van Ministers 

 

(1) Europese Commissie  

De Europese Commissie kan worden gezien als het ‘dagelijkse bestuur’ van de EU. Het werkt 

in het algemeen belang van de EU door wetgeving voor te stellen en te handhaven en door 

beleid en de EU-begroting uit te voeren. De Commissie heeft hiervoor specifieke bevoegdheden 

toebedeeld gekregen in vele afzonderlijke verdragsbepalingen. Art. 17 VEU geeft hier een 

globale omschrijving van (let op: dit artikel vormt niet de bron van haar bevoegdheden). 

Hieronder volgt een korte opsomming van belangrijke kenmerken van de Europese Commissie: 

- Maakt deel uit van de wetgevende macht 

o De Europese Commissie heeft initiatiefrecht (het opstellen en voorleggen van 

wetsvoorstellen); 

- Maakt deel uit van de uitvoerende macht 

o De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het dagelijkste bestuur van de 

EU; 

o Het heeft een groot takenpakket (art. 17 (1) VEU) dat onder uitvoering of bestuur 

valt; 

- Samenstelling/benoeming: zie art. 17 lid 3-6 VEU 

o Het bestaat in enge zin uit één commissaris per lidstaat, die tienduizenden 

ambtenaren onder zich heeft (in dit opzicht is de Europese Commissie 

vergelijkbaar met de regering die wij in Nederland kennen); 

- Te karakteriseren als een intergouvernementele instelling 

 

 

 
1 Intergouvernementeel = regeringen van de lidstaten hebben het initiatief 
2 Supranationaal = een internationaal orgaan met een zekere autonomie en eigen bindende bevoegdheden over de 

lidstaten  
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(2) Europees Parlement 

Het Europees Parlement is de volksvertegenwoordiging in wetgeving en bestuur van de Unie. 

Zoals elk parlementair orgaan, heeft ook het Europees parlement functies van wetgeving en 

politieke controle. Hieronder volgt een korte opsomming van belangrijke kenmerken van het 

Europees Parlement: 

- Maakt deel uit van de wetgevende macht 

o Het oefent samen met de Raad van ministers de wetgevingstaak uit (art. 14 (1) 

VEU); 

o Het heeft geen initiatiefrecht; 

o Het heeft amendementsrecht; 

o Het heeft vetorecht; 

- Het Europees Parlement heeft een controle functie 

o Begrotingsrecht: het Europees Parlement beslist waar het geld van de EU 

naartoe gaat; 

o Politieke controle: het Europees Parlement kan invloed uitoefenen op de 

Europese Commissie, gezien het feit dat het een motie van wantrouwen in kan 

dienen jegens de Commissie. 

 

(3) Raad van Ministers  

De Raad van Ministers, ook wel aangeduid als de ‘Raad’, vormt een belangrijk onderdeel van 

de wetgevende macht van de Unie. Hieronder volgt een korte opsomming van belangrijke 

kenmerken van de Raad van Ministers: 

- Maakt deel uit van de wetgevende macht 

o Het oefent samen met het Europees Parlement de wetgevingstaak uit (art. 16 (1) 

VEU); 

o Het heeft amendementsrecht; 

- Maakt deel uit van de uitvoerende macht 

o Het oefent beleidsbepalende en coördinerende taken uit (art. 16 (1) VEU); 

- Samenstelling 

o Het bestaat uit de staatshoofden van elke lidstaat. De Raad van Ministers 

vertegenwoordigt daarmee de lidstaten en de nationale belangen in het Europese 

wetgevingsproces. 

- Besluitvorming 

o De Raad van Ministers neemt een besluit met gekwalificeerde meerderheid van 

de stemmen (art. 16 lid 3 en 4 VEU); 

- Verantwoording 

o De Raad legt verantwoording af aan alle nationale parlementen; 

 

Andere instellingen 

4. Europese Raad 

5. Hof van Justitie van de Europese Unie 

6. Europese Rekenkamer  
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(4) Europese Raad  

De Europese Raad kan worden gezien als de politieke leider, vergelijkbaar met het kabinet en 

met name de minister-president in Nederland. Deze instelling staat aan de top van de 

uitvoerende macht. De Europese Raad neemt alle grote initiatieven en moet crises beslechten. 

Hieronder volgt een korte opsomming van belangrijke kenmerken van de Europese Raad: 

- Maakt uitsluitend deel uit van de uitvoerende macht 

o Zie art. 15 VEU: “De Europese Raad geeft de nodige impulsen voor de 

ontwikkeling van de Unie en bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en 

prioriteiten. Hij oefent geen wetgevingstaak uit.” 

- Samenstelling 

o Het bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, zijn 

voorzitter en de voorzitter van de Commissie (art. 15 (2) VEU) 

- Besluitvorming 

o De ER besluit meestal met consensus (niemand tegen) (art. 15 (4) VEU), in 

bijzondere gevallen met unanimiteit (iedereen vóór) en een enkele keer met 

meerderheid. 

 

(5) Hof van Justitie van de Europese Unie 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie levert een belangrijke bijdrage aan de Europese 

rechtsvorming. Het Hof is de rechtsmacht toebedeeld om geschillen te beslechten en heeft de 

bevoegdheid om vragen te beantwoorden over de uitleg die aan het Unierecht moet worden 

gegeven in het kader van de prejudiciële procedure.  

- Het HvJ heeft een controle functie 

- Samenstelling 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat uit twee rechterlijke instanties: Het 

Hof van Justitie en het Gerecht (art. 19 lid 1 VEU). Het HvJ doet uitspraak in 

prejudiciële procedures (art. 267 VWEU) en verdragsinbreukprocedures (art. 258 

VWEU). Het Gerecht behandelt beroepen van particulieren of bedrijven tot 

nietigverklaring van Europese rechtshandelingen (art. 263 VWEU).  

Het HvJ bestaat uit één rechter per lidstaat (art. 19 lid 2 VEU) en werkt in de praktijk in 

kamers van 3, 5 en 15 rechters (art. 251 VWEU). Het Gerecht bestaat uit twee rechters 

per lidstaat.  
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Overzicht: 

 

 Europese Raad Raad van EU  Europees 

Parlement 

Europese 

Commissie 

Hof van 

Justitie 

Wettelijk kader 15, 22, 26 VEU 

(o.a.) 

235, 236 VWEU  

16 VEU 

237 VWEU 

 

14 VEU 

223 VWEU 

17 VEU 

244 VWEU 

19 VEU 

251 en verder 

VWEU 

Functie  Uitvoerende 

macht  

Wetgevende 

macht 

Uitvoerende 

macht 

Wetgevende 

macht  

Controle functie  

Wetgevende 

macht (alleen 

initiatiefrecht) 

Uitvoerende 

macht 

Controle 

functie 

Handhaving 

 

Controle 

functie 

Besluitvorming  Consensus (art. 15 

lid 4 VEU) 

Gekwalificeerde 

meerderheid 

(art. 16 lid 3) 

Gewone 

wetgevingsproced

ure (art. 194 Wv) 

- - 

Actoren 

(vertegenwoord

iging) 

lidstaten lidstaten EU EU EU 

Karakter 

(besluitvorming 

+ actoren) 

Intergouvernemen

teel  

Intergouvernem

enteel  

Supranationaal  Supranationaal  supranationaal 

 

Vindplaats: Europees Recht Algemeen Deel, p. 8-12. 
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Onderwerp 5: Rechtsbasis EU-bevoegdheden  

 

De bevoegdheden van de Europese wetgever worden begrensd door het attributiebeginsel, 

oftewel het beginsel van beperkte bevoegdheidstoedeling. Dit betekent dat de lidstaten 

afzonderlijk voor elk beleidsterrein of onderwerp expliciet de beslissing moeten hebben 

genomen om de EU de bevoegdheid toe te kennen om iets te regelen. Dus indien de EU-

wetgever een bepaald onderwerp wilt regelen, moet hij eerst op zoek naar een specifieke 

bevoegdheidsgrondslag in de Verdragen. Met andere woorden, de Unie mag niet optreden op 

terreinen waar het geen bevoegdheden heeft. Zie hiervoor art. 5 VEU. Hieronder volgen een 

aantal belangrijke opmerkingen met betrekking tot dit beginsel. 

- Het HvJ heeft in het Costa/Enel-arrest bepaald dat lidstaten een stuk van hun 

soevereiniteit hebben afgestaan aan de instellingen van de EU; 

- Het subsidiariteitsbeginsel begrenst de EU-bevoegdheden. Dit beginsel moet 

garanderen dat besluiten op een zo laag mogelijk niveau (zo dicht mogelijk bij de 

burger) worden genomen. Een besluit mag alleen op Europees niveau genomen worden, 

als dat niet goed op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau kan gebeuren. 

- Het evenredigheidsbeginsel begrenst de EU-bevoegdheden. Het 

evenredigheidsbeginsel (ook wel proportionaliteitsbeginsel genoemd) draagt de 

Europese Unie op niet verder te gaan dan nodig is in het uitvoeren van nieuwe 

regelgeving.  

Bij schending van het attributiebeginsel: 

- Vernietiging; 

- Ongeldigheidsverklaring; 

Het attributiebeginsel is wel gerelativeerd: 

- Implied powers (bevoegdheden kunnen worden afgeleid uit bepalingen verdragen); 

- Flexibiliteitsartikel: art. 352 lid 1 VWEU; 

 

De bevoegdheidsverdeling is te vinden in art. 3-6 VWEU. 

- Art. 3 VWEU: exclusieve bevoegdheden van de Unie (met uitsluiting van de lidstaten); 

 

Artikel 3 VWEU 

1. De Unie is exclusief bevoegd op de volgende gebieden: 

a. de douane-unie; 

b. de vaststelling van mededingingsregels die voor de werking van de interne markt nodig zijn; 

c. het monetair beleid voor de lidstaten die de euro als munt hebben; 

d. de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee in het kader van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid; 

e. de gemeenschappelijke handelspolitiek. 

2. De Unie is tevens exclusief bevoegd een internationale overeenkomst te sluiten indien een 

wetgevingshandeling van de Unie in die sluiting voorziet, indien die sluiting noodzakelijk is 

om de Unie in staat te stellen haar interne bevoegdheid uit te oefenen of wanneer die sluiting 

gemeenschappelijke regels kan aantasten of de strekking daarvan kan wijzigen. 

 

- Art. 4 VWEU: gedeelde bevoegdheden 
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De lidstaten kunnen het betreffende onderwerp reguleren, maar niet (meer) voor zover 

de Europese Unie heeft opgetreden – de EU heeft aldus voorrang. Een gedeelde 

bevoegdheid kan hierdoor op een exclusieve bevoegdheid lijken, aangezien lidstaten de 

door de Europese Unie ingevoerde regels niet mag doorkruisen (‘pre-emption’). 

 

Artikel 4 VWEU 

1. De Unie heeft een met de lidstaten gedeelde bevoegdheid in de gevallen waarin haar in de 

Verdragen een bevoegdheid wordt toegedeeld die buiten de in de artikelen 3 en 6 bedoelde 

gebieden valt. 

2. De gedeelde bevoegdheden van de Unie en de lidstaten betreffen in het bijzonder de 

volgende gebieden: 

a. interne markt; 

b. sociaal beleid, voor de in het onderhavige Verdrag genoemde aspecten; 

c. economische, sociale en territoriale samenhang; 

d. landbouw en visserij, met uitsluiting van de instandhouding van de biologische rijkdommen 

van de zee; 

e. milieu; 

f. consumentenbescherming; 

g. vervoer; 

h. trans-Europese netwerken; 

i. energie; 

j. de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht; 

k. gemeenschappelijke veiligheidsvraagstukken op het gebied van volksgezondheid, voor de in 

het onderhavige Verdrag genoemde aspecten. 

3. Op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en de ruimte is de Unie bevoegd 

op te treden, en met name programma’s vast te stellen en uit te voeren; de uitoefening van die 

bevoegdheid belet de lidstaten niet hun eigen bevoegdheid uit te oefenen. 

4. Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp is de Unie bevoegd op 

te treden en een gemeenschappelijk beleid te voeren; de uitoefening van die bevoegdheid belet 

de lidstaten niet hun eigen bevoegdheid uit te oefenen. 

 

- Art. 5 & 6 VWEU: coördinerende, ondersteunende en aanvullende bevoegdheden 

van de Europese Unie  

Het wetgevingsgezag van de lidstaten blijft in dit geval wel volledig intact. De EU kan 

wel andere maatregelen treffen, maar hierbij staan de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van de Europese Unie voorop.   

o Lid 3 – subsidiariteitsbeginsel: de EU heeft alleen bevoegdheid als de 

doelstelling niet voldoende door lidstaat kan worden verwezenlijkt en als de EU 

beter in staat is om het onderwerp te regelen. 

o Lid 4 – evenredigheidsbeginsel:  de maatregel moet geschikt zijn om het 

beoogde doel te bereiken en de maatregel moet noodzakelijk zijn. 
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Artikel 5 VWEU 

1. De lidstaten coördineren hun economisch beleid binnen de Unie. Daartoe stelt de Raad 

maatregelen vast, met name globale richtsnoeren voor dat beleid. 

Voor de lidstaten die de euro als munt hebben, gelden bijzondere bepalingen. 

2. De Unie neemt maatregelen om te zorgen voor de coördinatie van het 

werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, met name door de richtsnoeren voor dat beleid te 

bepalen. 

3. De Unie kan initiatieven nemen ter coördinatie van het sociaal beleid van de lidstaten. 

 

Artikel 6 VWEU 

De Unie is bevoegd om het optreden van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te 

vullen. Dit geldt voor de volgende gebieden wat hun Europese dimensie betreft: 

a. bescherming en verbetering van de menselijke gezondheid; 

b. industrie; 

c. cultuur; 

d. toerisme; 

e. onderwijs, beroepsopleiding, jongeren en sport; 

f. civiele bescherming; 

g. administratieve samenwerking. 

 

Let op:  

1. Deze bevoegdheidsverdeling in art. 3-6 VWEU vormen geen rechtsgrondslagen. Voor 

elk Unie-optreden moet nog steeds een rechtsbasis elders in de Verdragen worden 

gevonden. 

2. Vaak hebben lidstaten, waar Europese bevoegdheden en regels al bestaan, resterende 

bevoegdheden. Zo mogen zij in sommige gevallen verdergaande maatregelen nemen. 

3. Soms zijn lidstaten bevoegdheden toegekend die direct verwijzen naar hun nationale 

verantwoordelijkheid. De EU kan dan wel bepaalde bevoegdheden hebben, maar mag 

de lidstaten niet in de weg zitten. 

 

Vindplaats: Europees Recht Algemeen Deel, p. 57-67. 
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Onderwerp 6: De gewone wetgevingsprocedure 

 

De standaard wetgevingsprocedure die in de EU wordt gehanteerd, wordt als de ‘gewone 

wetgevingsprocedure’ aangeduid (art. 289 lid 1 VWEU). De basiskenmerken hiervan zijn dat 

de Europese Commissie een wetsvoorstel (EC heeft initiatiefrecht) doet en dat de Raad van 

Commissarissen en het Europees Parlement het vervolgens eens moeten worden over de 

uiteindelijke tekst. De Raad en het Parlement kunnen zelf weliswaar geen 

wetgevingsvoorstellen indienen, maar zij hebben wel het recht om de Commissie te verzoeken 

een bepaald initiatief te nemen. Verder komen in de praktijk veel voorstellen van de Commissie 

voort uit een oproep van de Europese Raad (hoogste instantie binnen de EU van de uitvoerende 

macht). Deze procedure is de wetgevingsprocedure die standaard van toepassing is op alle 

besluitvorming in de Europese Unie, tenzij in de verdragen specifiek staat dat er een andere, 

bijzondere wetgevingsprocedure geldt. 

 

De gewone wetgevingsprocedure is in art. 294 VWEU uitgewerkt: 

 

De Commissie dient een voorstel in bij de Raad en het Parlement (lid 2). 

Eerste lezing 

1. Het Parlement stelt zijn standpunt vast en communiceert dit aan de Raad. (lid 3) 

2. De Raad kan het eens zijn met het standpunt van het Parlement (lid 4) OF een afwijkend 

standpunt vaststellen (lid 5). In dit geval geeft de Raad redenen voor het afwijkende 

standpunt en laat de Commissie aan het Parlement weten wat haar standpunt is. (lid 6) 

De tweede lezing volgt hierna. 

Tweede lezing 

1. Het Parlement oordeelt het standpunt van de Raad. Drie dingen kunnen gebeuren: 

a. Het Parlement neemt het standpunt van de Raad over, waarmee de 

wetgevingshandeling wordt aangenomen conform het standpunt van de Raad. 

(lid 7 sub a) 

b. Het Parlement verwerpt het standpunt van de Raad met een meerderheid van 

zijn leden, waarmee de wetgevingshandeling niet wordt aangenomen en de 

wetgevingsprocedure eindigt. (lid 7 sub b) 

c. Het Parlement amendeert het standpunt van de Raad (past het aan) met een 

meerderheid van zijn leden en speelt het terug naar de Raad en de Commissie, 

die hierover advies uitbrengt (lid 7 sub c) 

2. In geval van amendement, volgt een van de volgende drie opties: 

a. Indien de Raad het met gekwalificeerde meerderheid eens is met de door het 

Parlement aangebrachte aanpassingen, wordt de wetgevingshandeling 

aangenomen. (lid 8 sub a) 

b. Indien de Raad het met gekwalificeerde meerderheid niet eens is met de door 

het Parlement aangebrachte aanpassingen, komt er een bemiddelingscomité. (lid 

8 sub b) Dit bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers uit de Raad en het 

Parlement.  

3. Het bemiddelingscomité onderhandelt over een ontwerptekst. 
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a. Indien het bemiddelingscomité niet in overeenstemming komt over een 

ontwerptekst, wordt de wetgevingshandeling aangenomen. (lid 12) 

b. Indien het bemiddelingscomité wel in overeenstemming komt over een 

ontwerptekst, wordt dit weer doorgespeeld naar het Parlement en de Raad. Nu 

begint de derde lezing. (lid 13) 

Derde lezing 

Het Parlement en de Raad geven hun definitieve goedkeuring of afkeuring van de 

wetgevingshandeling. Het Parlement moet met meerderheid stemmen voor goedkeuring en de 

Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. (lid 13) 

 

In sommige gevallen is een bijzondere wetgevingsprocedure van toepassing. Zie art. 289 lid 

2 VWEU.  

 

Vindplaats: Europees Recht Algemeen Deel, p. 69-71. 



BOEQ Arrestanalyses week 1 | Inleiding Europees Recht, 2020-2021 

 

 

Arrestanalyses week 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BOEQ Arrestanalyses week 1 | Inleiding Europees Recht, 2020-2021 

 

 

HvJ Van Gend & Loos 
 

Relevantie: Dit arrest is van groot belang geweest voor de positie die de Europese Unie nu 

heeft ingenomen tegenover de lidstaten. Mede door deze uitspraak heeft de Europese Unie, wat 

in die tijd bekend stond als de ‘Gemeenschap’, zich juridisch op eigen kracht kunnen 

ontwikkelen.  

 

Feiten: Kort gezegd, vraagt de Tariefcommissie, op grond van art. 177 E.E.G-Verdrag, aan het 

Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing te nemen over de uitleg van art. 12 van het 

E.E.G-Verdrag.  

 

Rechtsvraag: Heeft art. 12 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische 

Gemeenschap (hierna: E.E.G-Verdrag) “onmiddellijke werking als intern recht in die zin, dat 

burgers der Lid-Staten aan dit artikel door de rechter te handhaven rechten kunnen ontlenen?” 

 

Beoordeling door het Hof van Justitie: Voorop moet worden gesteld dat het Hof van Justitie 

op grond van art. 177 E.E.G-Verdrag bevoegd is, bij wijze van prejudiciële beslissing, een 

uitspraak te doen over de uitlegging van dit Verdrag.  

Of het E.E.G-Verdrag rechtstreekse werking heeft, moet worden vastgesteld door te kijken naar 

de geest, inhoud en bewoordingen van het Verdrag.  

Het HvJ overweegt dat het Verdrag meer is dan slechts een overeenkomst welke slechts 

wederzijdse verplichtingen tussen de verdragsluitende lidstaten schept. Het HvJ oordeelt dat 

het E.E.G-Verdrag een eigen rechtsorde in het leven heeft geroepen (de ‘Gemeenschap’), met 

als gevolg: 

- dat de lidstaten (op beperkt terrein) hun soevereiniteit hebben begrensd; 

- dat niet alleen de lidstaten, maar ook hun onderdanen daaraan rechten kunnen ontlenen. 

Het HvJ heeft op basis van het voorgaande geconcludeerd dat het E.E.G-Verdrag directe 

werking heeft en rechten schept ten bate van de rechtszoekenden, die handhaving aan de 

nationale rechters kan vragen (ofwel deze rechten uit eigen hoofde geldend kunnen maken). 

 

Belangrijkste rechtsoverwegingen: 

 

P. 23, 

alinea 5 en 

6 (niet van 

de reader, 

maar van 

het arrest) 

“(…) dat uit deze omstandigheden moet worden afgeleid, dat de Gemeenschap 

in het volkenrecht een nieuwe rechtsorde vormt ten bate waarvan de Staten, 

zij het op een beperkt terrein, hun soevereiniteit hebben begrensd en 

waarbinnen niet slechts deze Lid-Staten, maar ook hun onderdanen 

gerechtigd zijn;  

dat het gemeenschapsrecht derhalve, evenzeer als het, onafhankelijk van de 

wetgeving der Lid-Staten, ten laste van particulieren verplichtingen in het 

leven roept, ook geëigend is rechten te scheppen welke zij uit eigen hoofde 

kunnen geldig maken;” 
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HvJ Costa/Enel 
 

Relevantie: Dit arrest is, net zoals het Van Gend & Loos arrest, van groot belang geweest voor 

de positie die de Europese Unie nu heeft ingenomen tegenover de lidstaten. Mede door deze 

uitspraak heeft de Europese Unie, wat in die tijd bekend stond als de ‘Gemeenschap’, zich 

juridisch op eigen kracht kunnen ontwikkelen. Zeer bepalend was verder in deze uitspraak van 

het Hof dat het stelde dat het Europees recht voorrang heeft boven het nationaal recht van de 

lidstaten, omdat het Europees recht vereist dat regels in alle lidstaten op dezelfde wijze moeten 

worden toegepast. Dit betekent dat EU-instellingen, EU-lidstaten en burgers zonder 

tussenkomst van nationaal of internationaal recht onderworpen zijn aan het 

Gemeenschapsrecht. Indien Verdragsbepalingen en nationale wetgeving in conflict zijn, dan 

heeft het Gemeenschapsrecht voorrang boven het nationale recht. 

 

Feiten: Naar aanleiding van een elektriciteitsrekening is een geschil ontstaan bij de Giudice 

Conciliatore tussen Flaminio Costa en E.N.E.L, waarin partij Costa de rechter heeft verzocht 

om ex. art. 177 E.E.G-Verdrag een prejudiciële beslissing te verkrijgen over de uitlegging van 

de artikelen 102, 93, 53 en 37 van het Verdrag, die naar zijn mening zijn geschonden. 

 

Rechtsvraag: Zijn de door de Giudice Conciliatore op grond van art. 177 E.E.G-Verdrag 

(inzake de prejudiciële beslissing) gestelde vragen ontvankelijk voor zover zij betrekking 

hebben op de uitlegging van het E.E.G.-Verdrag, ongeacht enige nationale wet? 

 

Beoordeling door het Hof van Justitie: Het E.E.G.-Verdrag heeft een eigen rechtsorde in het 

leven geroepen, die bij de inwerkingtreding van het Verdrag in de rechtsorde van de lidstaten 

is opgenomen en waarmee de nationale rechters rekening dienen te houden. De lidstaten hebben 

namelijk hun soevereiniteit (op beperkt terrein) begrensd en derhalve een rechtsstelsel in het 

leven geroepen, dat bindend is zowel voor hun onderdanen als voor hunzelf (zie ook Van Gend 

& Loos). Dit betekent ook dat latere afgekondigde nationale wettelijke voorschriften die tegen 

het rechtsstelsel van de Gemeenschap ingaan, het verdragsrecht niet opzij kunnen zetten.  

Derhalve concludeert het HvJ dat de op grond van art. 177 E.E.G.-Verdrag gestelde vragen 

ontvankelijk zijn voor zover zij betrekking hebben op de uitlegging van het E.E.G.-Verdrag, 

waar latere, eenzijdig afgekondigde wettelijke voorschriften niet boven de rechtsregels van de 

Gemeenschap kunnen worden gesteld. 

 

Belangrijkste rechtsoverwegingen: 

 

P. 1218, 

alinea 3 

t/m 5 (niet 

van de 

reader, 

maar van 

het arrest) 

“Overwegende dat het E.E.G.-Verdrag, anders dan met gewone 

internationale verdragen het geval is, een eigen rechtsorde in het leven heeft 

geroepen, die bij de inwerkingtreding van het Verdrag in de rechtsorde der 

Lid-Staten is opgenomen en waarmede de nationale rechters rekening dienen 

te houden;  

dat namelijk de Lid-Staten — door voor onbepaalde tijd een Gemeenschap op 

te richten, voorzien van eigen organen, van rechtspersoonlijkheid en 
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handelingsbevoegdheid, van vertegenwoordigingsbevoegdheid op het 

internationale vlak, en in het bijzonder van praktische bevoegdheden (dit 

laatste ten gevolge van het feit dat de Staten hun bevoegdheden hebben 

ingeperkt of aan de Gemeenschap hebben overgedragen) — hun 

souvereiniteit, zij het op een beperkt terrein, hebben begrensd en derhalve 

een rechtsstelsel in het leven hebben geroepen, dat bindend is zowel voor hun 

onderdanen als voor henzelf;  

Overwegende dat deze opneming in het recht der Lid-Staten van uit 

gemeenschapsrechtelijke bron voortkomende rechtsregels en, meer in het 

algemeen, de geest en de inhoud van het Verdrag, tot gevolg hebben dat de 

Staten tegen de rechtsorde, die zij op basis van wederkerigheid hebben 

aanvaard, niet kunnen ingaan met een later, eenzijdig afgekondigd wettelijk 

voorschrift; dat een dergelijk voorschrift derhalve niet boven de rechtsorde 

van de Gemeenschap kan worden gesteld;” 
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HvJ Wightman 
 

Relevantie: De in de arresten Van Gend & Loos en Costa/Enel vastgestelde kenmerken van de 

Europese Unie, zijn in deze uitspraak in een modern jasje bevestigd. 

 

Feiten: Op 23 juni 2016 heeft het Verenigd Koninkrijk een referendum gehouden, waarbij een 

meerderheid stemde voor het uittreden van die lidstaat uit de Europese Unie. Op 29 maart 2017 

gaf de premier van het Verenigd Koninkrijk, daartoe gemachtigd bij de wet van 2017 

betreffende de kennisgeving van terugtrekking uit de EU, aan de Europese Raad kennis van het 

voornemen van het VK om zich op grond van art. 50 VEU terug te trekken uit de EU. (par. 9) 

Er bestond onzekerheid over of het VK deze kennisgeving wel of niet kon herroepen voordat 

de in art. 50 VEU vastgestelde periode van 2 jaar is verstreken en daarmee toch in de EU kon 

blijven. Verduidelijking hierover zou ervoor kunnen zorgen dat er misschien niet twee, maar 

drie opties open zouden bestaan: 1. Terugtrekking uit de EU zonder akkoord; 2. Terugtrekking 

uit de EU met het akkoord dat hun is voorgelegd; of 3. Intrekking van de kennisgeving van het 

voornemen tot terugtrekking van het VK en lid blijven van de EU. (para. 15) 

Naar aanleiding hiervan heeft de hoogste rechter van Schotland de volgende prejudiciële vraag 

gesteld aan het Hof van Justitie. 

 

Prejudiciële vraag: ‘Indien een lidstaat de Europese Raad krachtens artikel 50 [VEU] kennis 

heeft gegeven van zijn voornemen om zich terug te trekken uit de [Unie], kan deze kennisgeving 

dan volgens Unierecht eenzijdig worden herroepen door de kennisgevende lidstaat, en zo ja, 

onder welke voorwaarden en met welke gevolgen voor het in de [Unie] blijven van de lidstaat?’ 

(par. 16) 

 

Beoordeling door het Hof van Justitie: de oprichtingsverdragen, die het constitutionele 

handvest zijn waarop de EU is gegrond, hebben, anders dan gewone internationale 

overeenkomsten, een nieuwe rechtsorde in het leven geroepen, ten gunste waarvan de lidstaten 

op een steeds breder terrein hun soevereine rechten hebben beperkt en waarvan niet alleen deze 

staten, maar ook hun onderdanen de subjecten zijn. (par. 44) 

Het Unierecht vindt in zijn autonome rechtsbron – de Verdragen – dat het voorrang heeft boven 

het recht van de lidstaten en dat een hele reeks op de onderdanen van de lidstaten en op de 

lidstaten zelf toepasselijke bepalingen rechtstreekse werking heeft. (par. 45) 

Op basis van het voorgaande moet de vraag worden beoordeeld op basis van de Verdragen in 

hun geheel. (par. 46) Bij de uitlegging van art. 50 VEU dient niet alleen rekening te worden 

gehouden met de bewoordingen en de doelstellingen ervan, maar ook met de context ervan en 

met het Unierecht zijn geheel. De ontstaansgeschiedenis kan hierbij ook relevant zijn.(par. 47) 

Antwoord op de prejudiciële vraag: 

Een lidstaat die kennis heeft gegeven van zijn voornemen om zich terug te trekken uit de EU 

op grond van art. 50 lid 2 VEU, kan die kennisgeving in ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke 

bewoordingen eenzijdig intrekken middels een schriftelijke mededeling aan de Europese Raad, 

zolang een tussen die lidstaat en de Unie gesloten terugtrekkingsakkoord niet in werking is 

getreden of, als de periode van twee jaar (art. 50 lid 3 VEU) nog niet is verstreken. (par. 75) 
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Belangrijkste rechtsoverwegingen: 

 

Par. 16 Prejudiciële vraag 

“Indien een lidstaat de Europese Raad krachtens artikel 50 [VEU] kennis 

heeft gegeven van zijn voornemen om zich terug te trekken uit de [Unie], kan 

deze kennisgeving dan volgens Unierecht eenzijdig worden herroepen door de 

kennisgevende lidstaat, en zo ja, onder welke voorwaarden en met welke 

gevolgen voor het in de [Unie] blijven van de lidstaat?” 

Par. 44 Herhaling rechtsregels Van Gend en Loos 

“Dienaangaande moet in herinnering worden geroepen dat de 

oprichtingsverdragen, die het constitutionele handvest zijn waarop de Unie is 

gegrond (arrest van 23 april 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, 

EU:C:1986:166, punt 23), anders dan gewone internationale 

overeenkomsten, een nieuwe rechtsorde met eigen instellingen in het leven 

hebben geroepen, ten gunste waarvan de lidstaten op een steeds breder terrein 

hun soevereine rechten hebben beperkt en waarvan niet alleen deze staten, 

maar ook hun onderdanen de subjecten zijn (…)” 

Par. 45 Herhaling rechtsregel Costa/Enel 

“Het Unierecht wordt immers hierdoor gekenmerkt dat het zijn oorsprong 

vindt in een autonome rechtsbron – de Verdragen – dat het voorrang heeft 

boven het recht van de lidstaten en dat een hele reeks op de onderdanen van 

de lidstaten en op de lidstaten zelf toepasselijke bepalingen rechtstreekse 

werking heeft. Dergelijke kenmerken hebben geleid tot een gestructureerd 

netwerk van beginselen, regels en onderling samenhangende juridische 

betrekkingen tussen de Unie en haar lidstaten en tussen de lidstaten 

onderling” 

Par. 46 “De gestelde vraag moet dus worden beoordeeld op basis van de Verdragen 

in hun geheel.” 

Par. 47 “ (…) bij de uitlegging van een bepaling van Unierecht niet alleen rekening 

dient te worden gehouden met de bewoordingen en de doelstellingen ervan, 

maar ook met de context ervan en met het Unierecht in zijn geheel. De 

ontstaansgeschiedenis van een bepaling van Unierecht kan ook relevante 

gegevens voor de uitlegging van die bepaling bevatten” 

 

 


