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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de taak van de nationale rechter binnen het Europees gerechtelijk apparaat
(2007/2027(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 61 van het EG-Verdrag, dat voorziet in de geleidelijke totstandbrenging 
van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, onder meer maatregelen op 
het gebied van justitiële samenwerking in straf- en burgerlijke zaken,

– gezien het Haags Programma ter versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de 
Europese Unie1 dat de Europese Raad op 5 november 2004 in Brussel heeft aangenomen, 
en gezien de mededeling van de Commissie van 10 mei 2005 over ‘Het Haags 
Programma: tien prioriteiten voor de komende vijf jaar’ (COM(2005)0184),

– gezien de oproep van 14-15 december 2001 van de Europese Raad van Laken tot een 
Europees netwerk ter bevordering van een snelle opzet van scholing voor het gerechtelijk 
apparaat, die het vertrouwen kan helpen opbouwen tussen de bij de justitiële 
samenwerking betrokken personen,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 september 1991 over de oprichting van een 
Europese Academie voor Rechtswetenschappen2 en van 24 september 2002 over het 
Europees netwerk voor justitiële opleiding3,

– gezien de mededeling van de Commissie van 29 juni 2006 over de justitiële opleiding in 
de Europese Unie (COM(2006)0356), van 5 september 2007 over ‘Een Europa van 
resultaten: Toepassing van het Gemeenschapsrecht’ (COM(2007)0502) en van 4 februari 
2008 over de oprichting van een Forum voor de bespreking van het justitiële beleid en de 
justitiële praktijk in de EU (COM(2008)0038),

– gezien Besluit 2008/79/EG van de Raad, Euratom van 20 december 2007 houdende de 
wijziging van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie4 en de 
daaropvolgende wijzigingen in het Reglement voor de procesvoering van het Hof van 
Justitie waarbij een prejudiciële spoedprocedure werd ingevoerd,

– gelet op artikel 65(2)(h) en 69a(1)(c) van het toekomstige verdrag betreffende de werking 
van de Unie, zoals toegevoegd door het Verdrag van Lissabon, die een wettelijke basis 
zouden bieden voor maatregelen met de ondersteuning van de opleiding van gerechtelijke 
en justitiële functionarissen als doel,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

                                               
1 PB C 53 van 3.3.2005 blz. 1.
2 PB C 267 van 14.10.1991, blz. 33.
3 PB C 273 E van 14.11.2003, blz. 99.
4 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 42.
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– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0000/2008),

A. overwegende dat uit een door de Rapporteur in de tweede helft van 2007 gehouden 
enquête met name het volgende naar voren kwam:
– significante ongelijkheden in de kennis over het Gemeenschapsrecht5 bij de nationale 

rechters in de Europese Unie, met het besef dat die soms zeer beperkt is,
– de dringende noodzaak van uitbreiding van de algemene vaardigheden in vreemde 

talen van de nationale rechters,
– de problemen die de nationale rechters hebben ondervonden bij het verkrijgen van 

toegang tot specifieke, actuele informatie over het Gemeenschapsrecht,
– de noodzaak van verbetering en intensivering van de initiële en levenslange scholing 

van nationale rechters in het Gemeenschapsrecht,
– het relatieve gebrek van de rechters aan bekendheid met de prejudiciële procedure en 

de noodzaak van versterking van de dialoog tussen de nationale rechters en het Hof 
van Justitie,

– het feit dat het Gemeenschapsrecht door veel rechters wordt gezien als veel te 
ingewikkeld en ondoorzichtig,

– de noodzaak te waarborgen dat het Gemeenschapsrecht zich beter leent voor 
toepassing door de nationale rechters,

B. overwegende dat de hoofdverantwoordelijkheid voor de justitiële opleiding, met inbegrip 
van de Europese dimensie, berust bij de lidstaten; overwegende dat de mededeling van de 
Europese Raad stelde dat "er in het curriculum voor de opleiding van justitiële autoriteiten 
standaard een EU-component moet worden opgenomen"6, en overwegende dat de 
opleiding van het gerechtelijk apparaat in elke lidstaat niettemin een zaak van 
gemeenschappelijk belang is voor de EU-instellingen en alle lidstaten,

C. overwegende dat het Gemeenschapsrecht niet mag worden beschouwd als een terrein dat 
voorbehouden is aan een elitegroep specialisten, en overwegende dat de 
opleidingsmogelijkheden op dit terrein niet beperkt mogen blijven tot hogere rechters,

D. overwegende dat bepaalde organen die financieel door de Gemeenschap worden 
ondersteund steeds succesvoller zijn en reeds rechters en openbaar aanklagers in groten 
getale opleiden,

E. overwegende dat kennis van vreemde talen van cruciaal belang is voor het verzekeren van 
een goede justitiële samenwerking, met name in burgerlijke en handelszaken, op gebieden 
waarop rechtstreeks contact tussen de rechters is voorzien, en voor het waarborgen van 
toegang tot uitwisselingsprogramma’s voor rechters,

F. overwegende dat de huidige gemiddelde duur van de prejudiciële procedure, ondanks de 
voortdurende inspanningen van het Hof van Justitie, buitensporig lang blijft en dit de 
procedure minder aantrekkelijk maakt voor de nationale rechters,

G. overwegende dat het Hof van Justitie stelt dat het aan de lidstaten is om een systeem op te 

                                               
5 In dit verslag dient onder verwijzingen naar het Gemeenschapsrecht tevens het Unierecht te worden verstaan.
6 PB C 53 van 3.3.2005, blz. 1.
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zetten van rechtsmiddelen en procedures die eerbiediging verzekeren van het recht op 
doeltreffende gerechtelijke bescherming van de rechten die voortvloeien uit het 
Gemeenschapsrecht7,

H. overwegende dat niets in deze resolutie mag worden opgevat als aantasting van de 
onafhankelijkheid van de rechters, in overeenstemming met Aanbeveling R(94)12 van het 
Comité van Ministers van de Raad van Europa en het Europees Handvest inzake het 
statuut voor rechters uit 1998 (European Charter on the statute for judges),

De nationale rechter als eerste rechter in het Gemeenschapsrecht

1. merkt op dat het Gemeenschapsrecht dode letter blijft als het in de lidstaten niet naar 
behoren wordt toegepast, onder andere door de nationale rechters, die derhalve de 
hoeksteen vormen van het Europees gerechtelijk apparaat;

2. verwelkomt de erkenning van de Commissie dat de nationale rechters een essentiële rol 
spelen bij het verzekeren van eerbiediging van het Gemeenschapsrecht, bijvoorbeeld door 
middel van voorrangsbeginselen van het Gemeenschapsrecht, directe inwerkingtreding, 
consequente interpretatie en aansprakelijkheid van de landen voor inbreuk op het 
Gemeenschapsrecht; roept de Commissie op haar inspanningen hierop te richten, naast de 
reeds ontplooide sectoriële initiatieven; roept bovendien de Commissie op tot onverwijlde 
publicatie van een informatieve nota over schadevorderingen bij schending door nationale 
autoriteiten van het Gemeenschapsrecht;

Taalkwesties

3. vindt taal het belangrijkste instrument voor rechtsbeoefenaars; vindt dat het huidige 
niveau van de opleiding in vreemde talen voor nationale rechters niet alleen de 
mogelijkheden voor justitiële samenwerking inzake specifieke instrumenten beperkt, maar 
ook de opbouw van het wederzijds vertrouwen, een goed gebruik van de acte clair-
doctrine en de deelname aan uitwisselingsprogramma’s; roept alle bij de justitiële 
opleiding betrokken actoren op specifiek aandacht te besteden aan de scholing van 
rechters in vreemde talen;

4. is daarnaast van mening dat de Gemeenschapswetgever door het opstellen van een aantal 
voorschriften met daarin zogenaamde ‘conflict-of-law rules’ een beleidskeuze heeft 
gemaakt, die de waarschijnlijke toepassing van buitenlands recht door nationale rechters 
inhoudt en mogelijk ook een comparatieve benadering; vindt dat deze elementen samen 
het argument voor meer scholing in vreemde talen verder versterkt;

5. vindt het van algemeen belang om de taalvaardigheden van het gerechtelijk apparaat in de 
lidstaten te vergroten; roept de lidstaten derhalve op dat soort scholing kosteloos en goed 
toegankelijk te maken;

6. vindt toegang tot academische literatuur in de moedertaal van de rechter belangrijk voor 
een beter begrip van het Gemeenschapsrecht, en merkt de kennelijke schaarste op van 
specialistische literatuur over het Gemeenschapsrecht in bepaalde officiële talen van de 

                                               
7 Zaak C-50/00 P UPA, jurispr. 2002, I-6677, at para 41.
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EU, bijvoorbeeld betreffende kwesties inzake het internationaal privaatrecht, alsmede de 
mogelijk ernstige gevolgen die dat heeft voor de opbouw van een communautaire 
rechtsorde die de diversiteit aan rechtstradities weerspiegelt; roept de Commissie derhalve 
op de ontwikkeling te ondersteunen van dat soort literatuur, met name in de minder 
gesproken officiële talen;

Toegang tot relevante rechtsbronnen

7. merkt op dat volledige en actuele informatie over het Gemeenschapsrecht veel nationale 
rechters niet systematisch en naar behoren ter beschikking staat, en dat het 
Gemeenschapsrecht soms slecht is vertegenwoordigd in binnenlandse publicatiebladen, 
codes, commentaren, tijdschriften en studieboeken; roept de lidstaten op hun inspanningen 
op dit terrein te vernieuwen;

8. is van mening dat een waarlijk Europese rechtsruimte met een doeltreffende justitiële 
samenwerking niet alleen kennis vereist van het Europees recht, maar ook wederzijdse 
kennis van het rechtsstelsel van de andere lidstaten; onderstreept de ongelijkheden in de 
behandeling van buitenlands recht in de Europese Unie en vindt dat deze belangrijke 
kwestie in de toekomst moet worden aangepakt; merkt in dat verband het aankomende 
dwarsdoorsnede-onderzoek van de Commissie op naar de behandeling van buitenlands 
recht in burgerlijke en handelszaken, alsmede de lopende onderzoeken in het kader van de 
Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht;

9. verwelkomt de plannen van de Commissie ter ondersteuning van een betere
beschikbaarheid van nationale gegevensbestanden met nationale rechterlijke uitspraken 
aangaande het Gemeenschapsrecht; vindt dat deze gegevensbestanden zo volledig en 
gebruikersvriendelijk mogelijk moeten zijn; vindt bovendien dat de Verdragen en 
Verordeningen betreffende de rechtsbevoegdheid en de tenuitvoerlegging van uitspraken 
in burgerlijke en handelszaken voorbeelden zijn voor een Europees gegevensbestand, 
gezien hun frequente gebruik door nationale rechters;

10. is van mening dat alle nationale rechters toegang moeten hebben tot gegevensbestanden 
met aanhangige prejudiciële verzoeken uit alle lidstaten; vindt het nuttig als de uitspraken 
van verwijzende rechters die een prejudiciële beslissing hebben toegepast nader worden 
gepubliceerd, zoals reeds werd aangestipt in de Wenken voor de indiening van 
prejudiciële verzoeken door de nationale rechters8 van het Hof van Justitie;

11. vindt, gezien de grote hoeveelheid online beschikbare informatie over het 
Gemeenschapsrecht, dat rechters niet alleen geschoold moeten worden in de essentie van 
het recht, maar ook in de manier waarop efficiënt toegang kan worden verkregen tot 
actuele rechtsbronnen;

12. verwelkomt de inzet van de Commissie voor de publicatie van overzichten voor de 
burgers van communautaire rechtshandelingen, en vindt dat dergelijke niet-legalistische 
overzichten ook rechtsbeoefenaars kunnen helpen om sneller toegang tot relevante 
informatie te verkrijgen;

                                               
8 PB C 143 van 11.06.2005, blz. 1, at para 31.
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13. moedigt de ontwikkeling aan van online instrumenten en initiatieven op het gebied van e-
leren, die misschien niet de hele oplossing vormen voor het scholingsvraagstuk maar wel 
beschouwd moeten worden als aanvulling op het persoonlijke contact tussen rechters en 
opleiders;

Toewerken naar een meer gestructureerd kader voor de justitiële opleiding in de Europese 
Unie

14. roept in de opleiding op nationaal niveau van iedereen in het gerechtelijk apparaat op tot 
een EU-component:

– die verplicht is, met name in het kader van de toelatingsexamens voor juridische 
beroepen,

– die verder wordt versterkt vanaf een zo vroeg mogelijk stadium, met meer aandacht 
voor praktische aspecten,

– waarin interpretatiemethoden en rechtsbeginselen worden behandeld die in de 
binnenlandse rechtsorde onbekend kunnen zijn maar een belangrijke rol spelen in het 
Gemeenschapsrecht;

15. moedigt de ontwikkeling aan van communautaire componenten in syllabi en leermethodes 
in alle lidstaten op het vlak van het burgerlijk recht, naast de bestaande initiatieven op 
strafrechtelijk gebied;

16. merkt het groeiende succes op van het uitwisselingsprogramma voor functionarissen van 
het gerechtelijk apparaat; moedigt het Europees netwerk voor justitiële opleiding aan dat 
voor zoveel mogelijk rechters toegankelijk te maken en daarbij te waarborgen dat er 
voldoende rechters meedoen met een handels-, burgerlijke en administratieve achtergrond; 
verwelkomt de activiteiten van het netwerk op het terrein van taaltraining en de 
uitbreiding van het uitwisselingsprogramma naar het Hof van Justitie, Eurojust en het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens;

17. ziet de beschikbaarheid van nationale rechters voor deelname aan basis- en gevorderde 
scholing als een belangrijke logistieke en financiële zaak voor de lidstaten; vindt in 
principe dat de rechters niet zelf de lasten hoeven te dragen van hun scholing in het 
Gemeenschapsrecht; verzoekt de Commissie om ramingen voor elke lidstaat van de 
kosten voor de tijdelijke vervanging van aan uitwisselingsprogramma’s deelnemende
rechters;

18. merkt het oordeel van de Commissie op dat de beste optie ter bevordering van scholing in 
de Europese rechtsruimte momenteel bestaat uit financiële steun aan verscheidene 
organen via het Kaderprogramma Grondrechten en justitie voor 2007-2013, en dat de 
kwestie van de ontwikkeling van Europese structuren voor de justitiële opleiding in 
andere vormen bij afloop van dat programma opnieuw kan worden aangekaart;

19. vindt de tijd echter rijp voor een pragmatische institutionele oplossing voor een justitiële 
opleiding op EU-niveau, die optimaal gebruik maakt van de bestaande structuren en 
tegelijkertijd onnodige duplicatie van programma’s vermijdt; roept derhalve op tot de 
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oprichting van een Europese juridische academie, samengesteld uit het Europees netwerk 
justitiële opleiding, dat de opleidingsprioriteiten moet vaststellen, en de Europese 
Academie voor Rechtswetenschappen, die de uitvoering voor haar rekening neemt en die 
prioriteiten implementeert; vindt dat deze institutionele oplossing rekening moet houden
met relevante ervaring die werd opgedaan bij het besturen van de Europese 
Politieacademie;

20. vindt dat de nationale rechters geen passieve houding mogen aannemen ten opzichte van 
het Gemeenschapsrecht en daarbij dus uitsluitend reageren op punten die door de partijen 
worden aangedragen, zoals blijkt uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie inzake 
nationale rechters die uit eigen beweging kwesties aangaande het Gemeenschapsrecht 
aankaarten9;

21. vindt dat advocaten een beslissende rol spelen in de toepassing van het 
Gemeenschapsrecht door nationale rechters, en roept tevens op tot versterking van hun 
opleiding, analoog aan de hierboven genoemde punten met betrekking tot de nationale 
rechters;

Een versterkte dialoog tussen de nationale rechters en het Hof van Justitie

22. vindt de prejudiciële procedure een essentiële garantie voor de samenhang van de 
communautaire rechtsorde en de uniforme toepassing van het Gemeenschapsrecht;

23. roept het Hof van Justitie en alle betrokken partijen op de gemiddelde duur van de 
prejudiciële procedure verder te verlagen en zo deze cruciale kans op een dialoog voor de 
nationale rechters aantrekkelijker te maken;

24. dringt er bij de Commissie op aan te onderzoeken of nationale uitvoeringsbepalingen een 
feitelijke of mogelijke belemmering vormen voor de mogelijkheid van een prejudiciële 
verwijzing van rechtbanken of tribunalen in de lidstaten, zoals voorzien in de tweede 
alinea van artikel 234 van het EG-Verdrag, en de schendingen die dat soort 
belemmeringen inhouden krachtig te vervolgen;

25. vindt dat beperkingen van de bevoegdheid van het Hof van Justitie, met name die 
betreffende titel IV van het EG-Verdrag, onnodig afbreuk doen aan de uniforme 
toepassing van het Gemeenschapsrecht op die terreinen en een negatief signaal uitzenden 
naar de overgrote meerderheid van de rechters die zich met dat soort zaken bezighouden, 
waardoor het voor hen onmogelijk wordt rechtstreeks met het Hof van Justitie in contact 
te treden, wat weer onnodige vertraging oplevert;

26. stemt met het oog op de invoering van een prejudiciële spoedprocedure in met de Raad dat 
het voor het Hof van Justitie van belang is hulp te bieden, waarop de nationale rechters 
kunnen terugvallen bij hun besluit over het al dan niet aanvragen van een spoedprocedure;

27. roept het Hof van Justitie op alle mogelijke verbeteringen in de prejudiciële procedure te 
overwegen, die ervoor zouden zorgen dat de verwijzende rechter nauwer bij het proces 

                                               
9 Zaken C-312/93 Peterbroeck, jurispr. 1995, I-4599, C-473/00 Cofidis, jurispr. 2002, I-10875 en C-168/05 
Mostaza Claro, jurispr. 2006, I-10421.
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betrokken wordt, waaronder uitbreiding van de mogelijkheden om het verzoek te 
verhelderen en deel te nemen aan de mondelinge behandeling;

28. vindt dat de nationale rechters in een gedecentraliseerde en volgroeide communautaire 
rechtsorde niet gemarginaliseerd mogen worden maar juist meer verantwoordelijkheid 
moeten krijgen en in hun functie als eerste rechters van het Gemeenschapsrecht verder 
moeten worden aangemoedigd; dringt derhalve aan op overweging van een ‘groen licht’-
systeem, waarbij de nationale rechters hun voorgestelde antwoord toevoegen aan de vraag 
die zij stellen aan het Hof van Justitie, dat vervolgens binnen een vast tijdsbestek kan 
besluiten de voorgestelde uitspraak te aanvaarden of zelf als beroepsgericht te oordelen;

Beter op toepassing door nationale rechters afgestemde wetten

29. verwelkomt de oprichting van een Forum voor de bespreking van het justitiële beleid en 
de justitiële praktijk in de EU, en roept de Commissie op voor zover mogelijk te 
verzekeren dat het Forum zijn discussies op transparante wijze voert, zodat alle EU-
instellingen en nationale autoriteiten daar in hun werk van op de hoogte zijn; merkt met 
voldoening het vaste voornemen van de Commissie op om regelmatig verslag te doen aan 
zowel het Parlement als de Raad; verwelkomt het plan het werk met de desbetreffende 
organen van de Raad van Europa te coördineren en dubbele verrichting van hun kostbare 
activiteiten te vermijden;

30. steunt sterk de eis van de Commissie dat de lidstaten systematisch concordantietabellen 
overleggen, die uiteenzetten hoe de richtlijnen van de Gemeenschap in de nationale 
wetgeving zijn toegepast; vindt ook dat dat soort tabellen waardevolle informatie 
verschaffen tegen minimale kosten en lasten; vindt bovendien dat concordantietabellen de 
doorzichtigheid verhogen van de tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht en de 
nationale rechters alsmede de partijen die voor hen staan een realistische mogelijkheid 
bieden te zien of het Gemeenschapsrecht ten grondslag ligt aan een bepaalde nationale wet 
alsmede zelf na te gaan of de omzetting naar behoren is uitgevoerd en zo ja, hoe dat is 
gebeurd;

31. hamert op de noodzaak van gewoner taalgebruik in communautaire wet- en regelgeving 
en van een grotere terminologische samenhang tussen de rechtsinstrumenten; steunt sterk 
het gebruik van het European Contract Law-project als beter wetgevend instrument, 
bijvoorbeeld aangaande het consumentenbeleid;

32. verzoekt zijn voorzitter deze resolutie en de bijbehorende documenten te doen toekomen 
aan de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie en de Europese Ombudsman.
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TOELICHTING

Uw Rapporteur wilde met name de mening horen van de mensen op wie dit verslag direct 
betrekking heeft, te weten de nationale rechters. Op 11 juni 2007 heeft ze in de Commissie 
juridische zaken een hoorzitting gehouden waarin rechters uit Roemenië, Hongarije, het 
Verenigd Koninkrijk en Duitsland konden vertellen over hun ervaringen met het 
Gemeenschapsrecht. In de tweede helft van 2007 is er een gedetailleerde vragenlijst naar alle 
lidstaten gezonden met het doel zo veel mogelijk nationale rechters hun zegje te laten doen. 
Ruim 2300 rechters hebben gereageerd, en de eerste uitkomsten zijn als bijlage bij dit 
ontwerpverslag gevoegd. Uw Rapporteur heeft ook deelgenomen aan een hoorzitting over de 
toepassing van het Gemeenschapsrecht, die op 3 mei 2007 door Europarlementariër Monica 
Frassoni was georganiseerd en onder meer een voordracht omvatte van een Franse rechter, die 
de nauwe relatie onderstreepte tussen de taak van de nationale rechters aan de ene kant en de 
toepassing van het Gemeenschapsrecht aan de andere.

Ten tweede richt het ontwerpverslag zich op de Europese actoren wier werk verband houdt 
met de nationale rechters. Op 10 september heeft de Secretaris-generaal van het Europese 
netwerk justitiële opleiding voor de Commissie juridische zaken een voordracht gehouden en 
vragen van de leden beantwoord. Op 18 oktober 2007 heeft uw Rapporteur een studiebezoek 
gebracht aan het Hof van Justitie om verscheidene rechters en advocaten-generaal te
ontmoeten en zij heeft zich daarbij voornamelijk gericht op de taak van de nationale rechters 
binnen de context van de prejudiciële procedure. Tot slot werd ze vertegenwoordigd op een 
bijeenkomst van deskundigen op het gebied van justitiële opleidingen, die door de Commissie 
op 4 februari 2008 werd georganiseerd en waar onder meer voordrachten werden gehouden 
door het Europees netwerk justitiële opleiding, de Europese Academie voor 
Rechtswetenschappen, het Europees Instituut voor Bestuurskunde en andere instellingen. Dit 
ontwerpverslag verschijnt bovendien op een tijdstip waarop het Parlement extra aandacht 
schenkt aan de doeltreffende toepassing, inter alia door de nationale rechters, van de wetten 
die het samen met de Raad aanneemt.

Het ontwerpverslag wil voortborduren op bestaande initiatieven en zo een beter gestructureerd 
kader voorstellen voor een justitiële opleiding in de Europese Unie die toekomstige ambities 
kan waarmaken. De eerste voorwaarde daarvoor is veel meer aandacht voor de 
taalvaardigheden van de rechters. Het ontwerpverslag bevat ook een reeks aanbevelingen om 
te waarborgen dat de nationale rechters een grotere rol gaan spelen in het gerechtelijk 
apparaat van de Europese Unie. Het ontwerpverslag gaat naast de taalkwestie in op een betere 
toegang tot informatie, juridische scholing, de taak van de nationale rechter binnen de 
prejudiciële procedure, en tenslotte de manier waarop de Gemeenschapswetgever de taak van 
de nationale rechter kan vergemakkelijken door verbetering van de wijze waarop zij wetten 
maakt, met name door het proces transparanter te maken. 
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10 Dit document is een evaluatie door de Rapporteur van de afzonderlijke antwoorden van de 
rechters die hun persoonlijke mening over en ervaring met het Gemeenschapsrecht hebben 
meegedeeld in reactie op een in de tweede helft van 2007 toegestuurde enquête. Dit kan dus 
nooit een uitputtende analyse zijn, en het stelt evenmin objectieve feiten of een ‘scorebord’ 
voor, zoals die door de Europese Commissie zijn ontwikkeld. In dit verslag dient onder 
verwijzingen naar het Gemeenschapsrecht tevens het Unierecht te worden verstaan.
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1. Algemene informatie

Op 18 juli 2007 is er door uw Rapporteur een vragenlijst naar alle Permanente 
Vertegenwoordigingen gezonden voor verspreiding onder de nationale 
rechters. In totaal kwamen er meer dan 2300 reacties retour, in acht talen van 
de Gemeenschap. Om praktische redenen is er een eerste selectie gemaakt 
op grond van de volledigheid van de ontvangen antwoorden, zodanig dat 
deze een zo goed mogelijk evenwicht weerspiegelt tussen de lidstaten. Het 
totale aantal antwoorden dat in de eerste fase werd verwerkt bedroeg 1160, 
waarbij de overige antwoorden en verschillende vragen werden bewaard voor 
latere evaluatie. Er kwamen reacties uit alle 27 lidstaten, maar de grootste 
geëvalueerde hoeveelheid was afkomstig uit Duitsland (44%), Polen (19%), 
Frankrijk (6%), Bulgarije (6%), Slovenië (5%) en Oostenrijk (4%).

(a) Evenwicht in de reacties uit ‘oude’ en ‘nieuwe’ lidstaten

Een aanzienlijk aantal respondenten kwam uit lidstaten die in 2004 en 2007 
zijn toegetreden (37%) en er is dus sprake van een goed evenwicht tussen 
hun reacties en die uit de andere lidstaten (63%).

(b) Soort rechtbanken

De enquête besloeg tal van rechtbanken, maar het grootste aandeel werd 
geleverd door de administratieve, werkgelegenheids-, financiële, sociale en 
arbeidsrechtbanken.

Administrative

Criminal

Employment

Family

Financial / Tax

Intellectual Property

Labour

Social
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Legenda:
Administrative = administratief recht
Criminal = strafrecht
Employment = werkgelegenheidsrecht
Family = familierecht
Financial/Tax = belasting-/financieel recht
Intellectual Property = intellectueel eigendomsrecht
Labour = arbeidsrecht
Social = sociaal recht

2. Toegang tot het Gemeenschapsrecht

(a) Kennis over de toegang tot het Gemeenschapsrecht

Een kleine minderheid van de respondenten (8%) zei totaal niet te weten hoe 
ze toegang konden verkrijgen tot bronnen over het Gemeenschapsrecht. Van 
de personen die dat wel wisten, verschafte 18% zich regelmatig toegang tot 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie (hierna HvJ EG11 genoemd) terwijl 
een grote meerderheid (65%) dat maar zelden en 17% dat nooit deed.

Legenda:
Rarely = zelden
Regularly = regelmatig
Never = nooit

In de EU bleek er sprake van bepaalde discrepanties in kennis. Kennis over 
toegang tot het Gemeenschapsrecht ontbrak vaker in de ‘oude’ lidstaten 
(10%) dan in de ‘nieuwe’ (5%). Maar onder de rechters die wel wisten hoe ze 
toegang tot het Gemeenschapsrecht verkregen, raadpleegden de rechters uit 
de ‘oude’ lidstaten de jurisprudentie van het HvJ EG vaker (zie de grafiek 
hieronder). 

                                               
11 Deze afkorting moet in de breedste zin van het woord worden opgevat en omvat het 
Gerecht van eerste aanleg en het Gerecht voor ambtenarenzaken.

Rarely 
65%

Never
17%

Regularly
18%
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"Old" Member States

22,93%

61,40%

15,67%

Regularly Rarely Never          

"New" Member States

9,67%

71,23%

19,10%

Regularly Rarely Never

Legenda:
“Old” Member States = ‘oude’ lidstaten
“New” Member States = ‘nieuwe’ lidstaten
Regularly = regelmatig
Rarely = zelden
Never = nooit

De antwoorden varieerden ook sterk, afhankelijk van het vakgebied van de 
nationale rechter. Zo raadpleegden in het intellectueel eigendomsrecht, het 
belasting- en financieel recht en het administratief recht gespecialiseerde 
rechters (resp. 75%, 60% en 46%) bijvoorbeeld regelmatiger de jurisprudentie 
van het HvJ EG dan hun in het arbeids-/werkgelegenheidrecht of sociaal recht 
gespecialiseerde collega’s (resp. 20% en 25%). Tot slot raadpleegt naar eigen 
zeggen geen enkele rechter die werkzaam is in het familie- of strafrecht en de 
vragenlijst heeft geretourneerd regelmatig de jurisprudentie van het HvJ EG.

(b) Taalbarrières

39% van de respondenten zag vreemde talen als een barrière voor adequate 
informatie over het Gemeenschapsrecht. 

(i) Jurisprudentie uit andere lidstaten

De voornaamste klacht had betrekking op de toegang tot buitenlandse 
uitspraken, met inbegrip van bijvoorbeeld de arresten van de 
hooggerechtshoven van de lidstaten. Verscheidene rechters noemden het feit 
dat met name technische termen in een vreemde taal moeilijk te begrijpen 
zijn. Een in financieel recht gespecialiseerde Duitse rechter vond het lezen 
van de vonnissen van rechters in andere lidstaten belangrijk maar zo 
tijdrovend dat dat bijna onmogelijk was, gezien de tijdsbeperkingen in de 
rechtspraak. Een Franse rechter wilde niet naar buitenlandse jurisprudentie of 
commentaren verwijzen vanwege het risico van onnauwkeurigheden of 
misverstanden die zeer ernstige gevolgen voor personen zouden kunnen 
hebben. Tot slot had een andere rechter grote problemen met de toepassing 
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van buitenlands recht wanneer dat recht door de desbetreffende collisieregels 
was aangewezen.

(ii) Vertaalkwesties

Veel rechters uit ‘nieuwe’ lidstaten, met name Polen, Slovenië en Hongarije, 
beklaagden zich erover dat niet alle jurisprudentie van het HvJ EG 
voorafgaand aan hun toetreding in hun taal was vertaald. Verscheidene 
rechters uit ‘nieuwe’ lidstaten wisten niet dat het hele acquis, en met name de 
jurisprudentie van het HvJ EG, in hun eigen taal beschikbaar is. Een 
aanzienlijk aantal rechters uit zeer uiteenlopende lidstaten leverde 
commentaar op de vraag over de vertaling van uitspraken. Veel rechters 
uitten hun zorg over de tijd die verstreek voordat alle taalversies van een 
arrest van het HvJ EG of een conclusie van een advocaat-generaal 
beschikbaar waren. Talrijke rechters vonden de kwaliteit of betrouwbaarheid 
van de vertalingen van communautaire besluiten of jurisprudentie in hun taal 
onder de maat. Een Duitse rechter had daarnaast bepaalde ongelijkheden 
opgemerkt tussen verschillende taalversies van hetzelfde communautaire 
besluit.

(iii) Een vergelijking tussen de verschillende taalversies van 
communautaire besluiten

Verscheidene rechters hadden nogal wat problemen met de vergelijking van 
verschillende taalversies van een communautair besluit ten behoeve van de 
interpretatie, om te zien of een prejudiciële verwijzing noodzakelijk was. De 
omvang en kwaliteit van deze vergelijkende analyse hangen af van de 
taalvaardigheid van de rechter. Verscheidene rechters verwezen naar deze 
analyse en concludeerden dat ze niet in staat waren die zinvol uit te voeren 
(zie ook punt 4(g)(ix) over een verwant onderwerp).

(iv) Beschikbaarheid van andere informatie dan wetgeving of 
jurisprudentie

Een paar rechters noemden het niet beschikbaar zijn van academisch 
commentaar op het Gemeenschapsrecht in hun taal problematisch. Tot slot 
werd er naar verscheidene specifieke informatiebronnen verwezen, 
waaronder de nieuwsbrief van een EU-bureau (het OAMI12) of bepaalde 
uitlegging van wetsvoorstellen door de Commissie.

(v) De onduidelijkheid van het Gemeenschapsrecht op zich

Naast de vertaalkwestie vonden veel rechters de formulering van het 
Gemeenschapsrecht het lastigste element van zijn toegankelijkheid. Eén 
rechter meende dat de onduidelijkheid van het Gemeenschapsrecht in het 

                                               
12 De nieuwsbrief is te vinden op http://oami.europa.eu/en/office/press/default.htm.
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algemeen de toepassing door de nationale rechters bemoeilijkte. Soortgelijk 
commentaar werd nog krachtiger geplaatst bij de stijl van de arresten van het 
HvJ EG, waarbij vooral de redenering of motivering niet altijd goed door de 
nationale rechters werd begrepen (zie punt 7 hieronder).

(c) Juridische taaltraining

Gemiddeld had slechts 20% van de respondenten deelgenomen aan ten 
minste één taalcursus waarin juridische kwesties aan bod komen. Dat cijfer 
lijkt bepaalde discrepanties tussen de lidstaten te verhullen, zoals 
onderstaande grafiek illustreert.

(i) Deelname aan juridische taaltraining per lidstaat
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Legenda:
Romania = Roemenië
Bulgary = Bulgarije
Slovenia = Slovenië
Poland = Polen
Denmark = Denemarken
Germany = Duitsland
France = Frankrijk
Czech Republic = Tsjechië
Belgium = België
Austria = Oostenrijk
Sweden = Zweden

In bovenstaande grafiek zijn elf lidstaten opgenomen, omdat het aantal 
reacties uit de overige lidstaten onvoldoende werd bevonden voor het 
verkrijgen van betrouwbare gegevens. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat 
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het deelnamecijfer van juridische taalcursussen in alle lidstaten relatief 
beperkt is (minder dan 40%) en dat dat cijfer laag is voor de meeste, maar 
niet alle, lidstaten die in 2004 zijn toegetreden en erg laag (minder dan 10%) 
voor Roemenië en Bulgarije.

(ii) De aanbieders van juridische taaltraining

Bovenstaande grafiek laat zien dat een grote meerderheid van de 
respondenten die de juridische terminologie in een vreemde taal hebben 
bestudeerd dat aan een universiteit heeft gedaan, meestal tijdens de
rechtenstudie. Een aanzienlijk deel van deze groep heeft dat soort cursussen 
gevolgd tijdens een studie aan een universiteit in een andere lidstaat dan hun 
eigen land, bijvoorbeeld als onderdeel van het Erasmus-programma of een 
LLM-programma. Een kleine minderheid (6%) heeft cursussen gevolgd die 
niet door een universiteit, hun nationale ministerie of een justitieel 
opleidingsorgaan werden aangeboden. Die ‘andere’ cursussen werden 
aangeboden door de British Council, het Goethe-instituut, de Europese 
Academie voor Rechtswetenschappen, het Europees netwerk justitiële 
opleiding, PHARE, en in één geval door een privéleraar. 

66%

28%

6%

Universiteit

Ministerie van justitie/nationale justitiële opleidingsorganen

Overig
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Engels was de meest gewilde taal (53%), maar Frans was ook belangrijk 
(37%). Sommige rechters volgden cursussen in het Spaans en Duits (4% elk), 
terwijl andere talen slechts zelden voorkwamen (zie hieronder). 

                

53%

37%

4%
4%

Engels
Frans
Spaans
Duits
Nederlands
Russisch
Pools
Italiaans
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3. Scholing in het Gemeenschapsrecht

(a) Algemeen

61% van de respondenten had nog nooit deelgenomen aan een Europees of 
nationaal opleidingsprogramma over het Gemeenschapsrecht. 33% van de 
respondenten had wel meegedaan aan een nationaal opleidingsprogramma 
over het Gemeenschapsrecht. 14% van de respondenten had deelgenomen 
aan een programma dat was georganiseerd door een Europees orgaan. Tot 
slot had 10% van de respondenten zowel deelgenomen aan cursussen die 
door de nationale autoriteiten waren georganiseerd als aan cursussen van 
een Europees orgaan.

Er bestond een duidelijk verband tussen de deelname aan nationale en 
Europese cursussen. Rechters die een door een nationale autoriteit 
georganiseerde cursus hadden gevolgd, hadden ook vaker deelgenomen aan 
door Europese organen georganiseerde cursussen.

(b) De door Europese organen georganiseerde cursussen

De door de Europese Academie voor Rechtswetenschappen in Trier 
georganiseerde seminars en cursussen werden het meest genoemd. Het 
Europese netwerk justitiële opleiding en zijn uitwisselingsprogramma voor 
rechters werd vaak genoemd, terwijl ook verscheidene rechters uit ‘nieuwe’ 
lidstaten hadden deelgenomen aan programma’s van TAIEX en PHARE (zie 
hieronder). Verscheidene rechters stelden de kwestie van de kosten aan de 
orde, en een grote meerderheid vond dat dat soort cursussen geen 
persoonlijke financiële last voor de betrokken rechters mocht inhouden. Een 
Duitse rechter vond vergoeding van alleen de reis- en verblijfskosten 
onvoldoende, aangezien de cursus zelf erg duur was. 

ERA EJTN TAIEX OLAF PHARE EIPA

Let op: deze classificatie is slechts een indicatie, aangezien bijvoorbeeld ERA 
namens TAIEX en PHARE een groot aantal seminars voor de ‘nieuwe’ 
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lidstaten heeft georganiseerd.
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4. De prejudiciële procedure

(a) Bekendheid met de procedure

Een duidelijke meerderheid van de rechters (54%) die de vragenlijst hebben 
teruggestuurd noemt zichzelf bekend met de prejudiciële procedure van het 
Europese Hof van Justitie. De respondenten blijken zichzelf echter tweemaal 
vaker onbekend (32%) dan zeer bekend (14%) te achten met de procedure.

Er blijken grote discrepanties te bestaan tussen de verschillende lidstaten. In 
bijvoorbeeld Bulgarije, Frankrijk en België acht de grote meerderheid van de 
respondenten (resp. 84%, 87% en 94%) zich onbekend met de prejudiciële 
procedure. De Oostenrijkse, Tsjechische en Duitse respondenten noemden 
zichzelf het minst onbekend met de procedure (resp. 12%, 13% en 18% 
‘onbekend’). 

Het blijkt ook dat de lidstaten met het grootste aandeel respondenten dat 
zichzelf goed bekend noemde met de prejudiciële procedure Denemarken, 
Oostenrijk en Zweden waren, dus geen oprichtende lidstaten (zie de grafiek 
hieronder).
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Legenda:
Denmark = Denemarken
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Austria = Oostenrijk
Sweden = Zweden
Germany = Duitsland
Finland = Finland
Czech Republic = Tsjechië
Romania = Roemenië
Poland = Polen
Bulgaria = Bulgarije
Slovenia = Slovenië
Portugal = Portugal
Lithuania = Litouwen
France = Frankrijk
Belgium = België

Very Familiar = goed bekend
Familiar = bekend
Unfamiliar = onbekend

Bij vergelijking van de bekendheid met de prejudiciële procedure en de 
terreinen waarop de rechters die de vragenlijst hebben geretourneerd werken, 
blijkt dat de in het belasting- of financieel recht gespecialiseerde rechters (bijv. 
BTW enz.) zich bewuster waren van de procedure (52% goed bekend - 48% 
bekend - 0% onbekend).

(b) Praktijkervaring met verwijzingen

123 van de rechters die de vragenlijst hebben geretourneerd zeiden dat ze in 
hun professionele loopbaan ten minste één verzoek om een prejudiciële 
beslissing hadden ingediend. Dat staat gelijk aan iets meer dan 5% van het 
totale aantal respondenten. Dat cijfer was ongelijk over de lidstaten verdeeld, 
waarbij Hongarije met zes verwijzingen de enig vertegenwoordigde ‘nieuwe’ 
lidstaat was.

Verscheidene rechters hadden een verwijzing overwogen en één in het 
sociaal recht gespecialiseerde rechter heeft daarvan afgezien omdat de 
partijen vreesden dat dit hun zaak onnodig zou rekken. Twee andere rechters 
in een gerecht van eerste aanleg wilden graag een verzoek bij het HvJ EG 
indienen, maar dat ging niet vanwege de beperking van de 
rechtsbevoegdheid van het HvJ EG onder titel IV EG, met name inzake 
immigratievraagstukken.

De meeste respondenten hebben op dit punt relatief gedetailleerd
gereageerd, zoals in onderstaand schema te zien is.
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79%
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Noemde een exacte of geschatte duur

Verzoek nog aanhangig

Heeft het dossier overgedragen aan een collega/is weg bij de verwijzende rechtbank

Kon zich de duur niet meer herinneren

Trok het verzoek voorafgaand aan het arrest weer in
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(c) De duur van de procedure bij het HvJ EG

De gemiddelde duur van de prejudiciële procedure was 18,5 maanden. Dit 
cijfer is onmogelijk te vergelijken met de eigen statistieken van het HvJ EG,
zoals vervat in de jaarverslagen, omdat sommige van de door de rechters in 
hun antwoorden meegerekende verzoeken tot aan de huidige enquêtedatum 
dateren uit de jaren ’80 en daarvoor. Het hier verkregen gemiddelde is circa 
anderhalve maand minder dan het laatst beschikbare gemiddelde voor 
afgedane zaken van het HvJ EG (19,8 maand 2006).13 Eén verwijzing duurde 
ruim 35 maanden, terwijl acht zaken binnen een jaar werden afgedaan.

Op de vraag of zij een specifiek onderdeel van de prejudiciële procedure 
buitensporig lang vonden duren, antwoordden de meeste rechters (43%) 
ontkennend. Een aanzienlijk aantal rechters (36%) vond de procedure als 
geheel te lang duren, waarbij een rechter uit het Verenigd Koninkrijk de 
verklaring daarvoor zocht in het feit dat het HvJ EG overwerkt was. Zowel een 
Zweedse als een Duitse rechter verwachtte dat het verzoek veel tijd zou 
kosten, omdat de gestelde vragen op zich al heel lang en ingewikkeld waren. 
Tot slot vonden twee rechters de procedure in hun geval snel gaan, waarbij 
het HvJ EG in een van de zaken zonder mondelinge behandeling of een 
conclusie van een advocaat-generaal tot een arrest kwam.

Bij de antwoorden over specifieke onderdelen van de procedure werd de 
mondelinge behandeling het meest bekritiseerd, vooral door een Finse en een 
Duitse rechter. Een in het administratief recht gespecialiseerde Duitse rechter 
had kritiek op de lange periode waarin de lidstaten hun schriftelijke 
opmerkingen kunnen plaatsen. Tot slot werd één respondent opgehouden 
door twee opeenvolgende veranderingen in de toewijzing van zijn zaak 
binnen de kamerstructuur van het Hof van Justitie.

(d) Herformulering van de ingediende verzoeken

Slecht een kleine minderheid van de rechters (11%) die ervaring hadden met 
een prejudiciële procedure meldde dat hun verzoeken tot op zeker hoogte 
door het Hof van Justitie waren geherformuleerd. De verzoeken van twee 
rechters werden volledig geherformuleerd en één rechter uit het Verenigd 
Koninkrijk vond deze herformulering overdreven. Vier andere verzoeken 
werden slechts enigszins geherformuleerd. In één geval vond de rechter dat 
de betekenis van de verzoek door de herformulering van het HvJ EG 
duidelijker was geworden. In een ander geval had het HvJ EG twee 
verzoeken samengevoegd tot één.

(e) Hulp bij het indienen van verzoeken bij het HvJ EG

                                               
13 Hof van Justitie, jaarverslag 2006, tabel 8 op blz.87.



PR\712384NL.doc 27/71 PE402.874v01-00

NL

60% van de verwijzende rechters zei hulp te hebben gehad bij de formulering 
van hun verzoek, terwijl 40% die niet had. Van de rechters die geen hulp 
kregen, vonden vier rechters hulp ook niet nodig of gepast.

De respondenten die hulp zochten, deden dat op een aantal manieren. De 
populairste bron waren collega’s bij de rechtbank waar de rechter werkte 
(29%). De website van het Hof van Justitie en de mededeling van het Hof 
over de kwestie (15%), cursussen (13%), studieboeken en academische 
werken (13%) waren allemaal relatief populair. De bronnen die verder werden 
genoemd, waren de jurisprudentie van het HvJ EG (10%), de middelen van de 
partijen (6%), de jurisprudentie van nationale hooggerechtshoven (4%), 
eerdere persoonlijke ervaring (4%), een gespecialiseerde rechter of adviseur 
van de rechtbank (4%) en tot slot het ministerie van justitie (2%). Een 
aanzienlijk aantal rechters zocht hulp bij een combinatie van bovengenoemde 
bronnen.

Justice
Ministry

Specialised
colleague or

advisor within
the national

court

Past personal
practice

National
case-law (eg.

From a
supreme

court)

Parties ECJ case-law Textbooks /
Academic
writings

Training Curia website
/ ECJ notice

Colleagues /
Judges'
senate

Legenda:
Justice Ministry = ministerie van justitie
Specialised collegue… = gespecialiseerde collega of adviseur bij de nationale 
rechtbank
Past personal practice = eerdere persoonlijke ervaring
National case-law… = nationale jurisprudentie (bijv. van een 
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hooggerechtshof)
Parties = partijen
ECJ case-law = jurisprudentie van het HvJ EG
Textbooks / Academic writings = studieboeken/academische werken
Training = scholing
Curia website / ECJ notice = curia-website/mededeling van het HvJ EG
Collegues / Judges’ senate = collega’s/verenigingen van rechters

(f) De invloed van het arrest van het HvJ EG op de nationale procedure

Een grote meerderheid van de respondenten (89%) vond de beslissing van 
het HvJ EG direct toepasbaar op de feiten van het geding, wat een redelijk 
onproblematische afhandeling van de prejudiciële procedure mogelijk maakte. 
Eén rechter vond het arrest zo helder dat er op nationaal niveau alleen nog 
over de kosten hoefde te worden beslist.

Een minderheid (11%) vond niet dat het arrest een heldere beslissing op 
nationaal niveau mogelijk maakte. Eén rechter vond het antwoord totaal 
onbruikbaar en een andere rechter meldde dat een cruciale, expliciete vraag 
door het HvJ EG opzettelijk was genegeerd. Een volgende rechter meende 
dat er vooral duidelijke vragen aan het HvJ EG (‘ja/nee’-vragen) gesteld 
moesten worden ter voorkoming van dubbelzinnige antwoorden die moeilijk 
toepasbaar zijn op de feiten van het geding.

In drie gevallen leidde het arrest tot een wijziging in of afschaffing van 
nationale wetgeving, terwijl in twee andere zaken de nationale rechters 
opmerkten dat hun correcte toepassing van de prejudiciële beslissing later in 
hoger beroep nietig werd verklaard. Eén rechter noemde dat een 
‘generatieprobleem’, waarbij hogere rechtbanken of hooggerechtshoven de 
voorrang van het Gemeenschapsrecht onvoldoende erkennen.

In één zaak werd een minnelijke schikking getroffen die toepassing van de 
prejudiciële beslissing overbodig maakte. Tot slot kwamen de partijen in twee 
zaken na het arrest van het HvJ EG met aanvullende feiten, waardoor dat niet 
langer van toepassing was.

(g) Aanbevelingen ter verbetering van de procedure

Dit onderdeel moet los worden gezien van bovenstaande punten (4(b)-(f)). 
Hierin werd de rechters om suggesties verzocht ter verbetering van de 
procedure, ongeacht of zij al dan niet ooit een verzoek hadden ingediend.

De 210 ontvangen antwoorden zijn in verschillende onderwerpen opgesplitst, 
die hieronder nader worden besproken. Zoals te zien is in het schema op 
blz.34, riepen de rechters voornamelijk op tot meer scholing en betere 
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toegang tot informatie over de procedure (42%). Een zeer groot aantal 
respondenten (24%) bekritiseerde de duur van de procedure. 10% van de 
respondenten had kritiek op de stijl en redenering in de arresten van het HvJ 
EG. Bovendien stelde een aantal rechters (6%) uiteenlopende interne 
hervormingen bij het HvJ EG voor. Tot slot kwam eenzelfde aantal rechters 
met het voorstel verwijzende rechters nauwer bij de prejudiciële procedure te 
betrekken. 

(i) Meer scholing en betere toegang tot informatie

De verbetering van de prejudiciële procedure die het meest werd aanbevolen 
(42%) hield verband met de opleiding van de nationale rechters en betere 
toegang tot informatie over de procedure. Een Franse rechter meldde dat een 
zekere deskundigheid in de materie en de procedure een essentiële 
voorwaarde was om een verzoek zelfs maar te kunnen overwegen. De eerste 
groep voorstellen heeft derhalve betrekking op het wegnemen van de ‘angst 
voor het onbekende’, zoals een Duitse rechter het omschreef. Daaronder 
vallen ook situaties waarin een gebrek aan deskundigheid de rechter 
weerhield om een verwijzing zelfs maar te overwegen én situaties waarin een 
verzoek niet wordt ingediend uit angst dat het HvJ EG dat niet-ontvankelijk 
verklaart. De ideeën bestonden onder andere uit speciale taal- en juridische 
cursussen met bijzondere nadruk op concrete aspecten (met name veel 
Litouwse en Estse rechters stelden bijv. praktische workshops en oefenzaken 
voor), juridische publicaties en bezoeken aan het Hof van Justitie. 

Sommige respondenten vroegen om actuele basisinformatie of een frequente 
e-nieuwsbrief over aanhangige en afgedane prejudiciële beslissingen. Velen 
verzochten om een officieel formulier, een model of goede praktische 
richtsnoeren aan de hand waarvan ze een verzoek kunnen indienen. Een 
rechter van een Duits gerecht van eerste aanleg suggereerde om in 
samenwerking met de nationale autoriteiten een handleiding voor prejudiciële 
verwijzingen op te stellen, in dezelfde trant als de praktische handleiding voor 
de Richtlijn betreffende de bewijsverkrijging.14 Eén rechter meldde dat hij/zij 
zich beter in de procedure thuis zou voelen als er duidelijkere aanwijzingen 
bestonden over de wijze waarop de feiten in het verzoek moeten worden 
samengevat. Aan de andere kant zeiden twee rechters uit Frankrijk en Polen 
dat ze compleet tevreden waren met de officiële richtsnoer die hun beider 
ministeries in 2005 op internet hadden gezet. 

Een tweede, bijzonder gangbaar onderwerp was de angst voor herhaling van 
een vraag die al eerder aan het HvJ EG was gesteld. In dit verband stelde 
een rechter een atlas met reeds gestelde vragen voor, gerangschikt volgens 
vakgebied in dezelfde trant als het voor justitiële samenwerking in burgerlijke 
                                               
14 Verordening (EG) Nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de 
samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in 
burgerlijke en handelszaken; de handleiding is te vinden op:
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/docs/evidence_ec_guide_nl.pdf
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zaken ontwikkelde model.15 Een ander idee was een horizontaal mechanisme 
om alle rechters in de EU automatisch in te lichten over de op hun terrein 
ingediende verzoeken. Een Bulgaarse rechter meldde dat de procedure ter 
controle of specifieke vragen reeds waren gesteld in elk geval vereenvoudigd 
moest worden. Een in het patentrecht gespecialiseerde Duitse rechter vond 
dat de informatie over afzonderlijke verzoeken in het Publicatieblad van de 
Europese Unie onvoldoende was en moet worden aangevuld.

Een derde terugkerend onderwerp was de wens om alle relevante informatie 
over prejudiciële verwijzingen via internet te verkrijgen. Eén Poolse 
respondent ging nog een stapje verder en suggereerde de mogelijkheid van 
elektronische verwijzingen.

(ii) Versnelling van de procedure

De buitensporig lang geachte procedure stond in het commentaar van de 
rechters uit zestien lidstaten op de voorgrond. Het gevolg van de lange duur 
had volgens hen een drukkend effect op verwijzingen. Veel rechters 
beweerden de procedure te kennen, maar daarvan af te zien vanwege de 
vertraging die dat oplevert. Een Oostenrijkse rechter vond dergelijke 
vertragingen in het sociaal recht bijvoorbeeld totaal onaanvaardbaar. Een 
Duitse rechter van een hogere rechtbank begreep vooral de reden niet voor 
de vertraging tussen de afronding van de mondelinge behandeling en de 
prejudiciële beslissing, en hij/zij meldde dat dat soort vertragingen in zuiver 
binnenlands verband waarschijnlijk ongegrond of onwettig zouden worden 
gevonden. Verscheidene rechters draaiden daarnaast de redenering om en 
concludeerden dat de bestaande onaangeboorde mogelijkheden voor 
nationale rechters zou betekenen dat het HvJ EG het gevaar liep met 
verwijzingen te worden overspoeld als de procedure minder tijd in beslag zou 
nemen. 

Verscheidene rechters riepen specifiek op tot versnelling van de procedure in 
bepaalde urgente gevallen, bijv. asielzaken. Eén rechter vond dat verzoeken 
om prejudiciële beslissingen bij het HvJ EG voorrang moesten krijgen boven 
andersoortige zaken, terwijl een andere rechter de bestaande versnelde 
procedure vaker gebruikt wilde zien.16

Een paar rechters kwamen zelfs met voorstellen voor de duur van de 
gemiddelde procedure. Een Finse rechter stelde die echter op 3-4 maanden 
en een Zweedse rechter op 7-8 maanden.

                                               
15 De justitiële atlas voor burgerlijke zaken is te vinden op:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_nl.htm
16 De versnelde procedure wordt voorzien in artikel 104 bis van het Reglement voor de 
procesvoering van het HvJ EG, terwijl het onlangs toegevoegde artikel 104 ter een 
spoedprocedure invoert en de daartoe geldende regels uiteenzet.



PR\712384NL.doc 31/71 PE402.874v01-00

NL

(iii) Stijl en inhoud van de arresten van het HvJ EG

Met name, maar niet uitsluitend, veel Duitse rechters vielen over de stijl en 
inhoud van de arresten van het HvJ EG. De meest gehoorde klacht hield 
verband met de linguïstische helderheid daarvan. Een andere groep 
antwoorden had betrekking op de buitensporig grote lengte van de arresten. 
Een Finse rechter voelde bijvoorbeeld veel voor kortere arresten, meer te 
vergelijken met die van de hoogste administratieve rechtbank in Finland. 
Verscheidene rechters vonden de redenering van het HvJ EG vaak te 
algemeen of abstract om naar behoren te kunnen worden toegepast op de 
feiten van de nationale gedingen. Sommige andere rechters voelden zich niet 
op hun gemak bij de manier waarop het HvJ EG omgaat met precedenten. 
Eén rechter ziet liever beslissingen die zich duidelijker uitspreken over de 
manier waarop ze zich verhouden tot eerdere jurisprudentie, terwijl een 
andere rechter de voorkeur gaf aan een systeem dat voornamelijk berust op 
beginselen in plaats van precedenten. Tot slot wilde één rechter dat het HvJ 
EG vaker obiter dicta ging gebruiken.

Niet alle antwoorden in deze categorie bestonden overigens uit klachten. Eén 
rechter vond de dialoog van het HvJ EG met de nationale rechters 
‘verfrissend afwijken’ van de manier waarop verwijzende rechters door hun 
binnenlandse grondwettelijke hof werden behandeld.

(iv) Intensiever contact met de verwijzende rechter

Een aanzienlijk aantal rechters had behoefte aan meer betrokkenheid van de 
verwijzende rechter in alle fasen van de procedure. Een in financieel recht 
gespecialiseerde Duitse rechter vond het risico dat de bij een bepaalde 
prejudiciële verwijzing betrokken rechters, advocaten-generaal of 
functionarissen van het HvJ EG onbekend zi jn met het binnenlandse 
rechtsstelsel in kwestie na de uitbreiding groter dan ooit. Ze benadrukte het 
feit dat dit vaak pas na de conclusie van de advocaat-generaal duidelijk werd 
en dat het dan voor de nationale rechter te laat was om er nog iets aan te 
doen. Ze beval derhalve aan de verwijzende rechter formeel in de 
gelegenheid te stellen om commentaar te leveren, hoewel ze besefte dat dit 
de versnelling van de procedure zou tegenwerken en dus beperkt moet blijven 
tot een zeer korte termijn. Verscheidene respondenten waren het daar in 
algemenere termen mee eens.

Een in het arbeidsrecht gespecialiseerde rechter beval verplichte raadpleging 
aan van de verwijzende rechter alvorens het HvJ EG ook maar iets in het 
verzoek herformuleert. Een andere rechter riep op tot een ‘dialoog’ om de 
vragen waar nodig te herformuleren. Verder kwamen twee respondenten met 
het voorstel de verwijzende rechter uit te nodigen tot deelname aan de 
mondelinge behandeling om zo te waarborgen dat het arrest van het HvJ EG 
relevant bleef voor het aanhangige binnenlandse geding. Een in het financieel 
recht gespecialiseerde rechter zou liever een ‘speciale zetel’ zien voor 
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verwijzende rechters die de moeite nemen bij de hoorzitting van het HvJ EG 
aanwezig te zijn, en de mogelijkheid voor deze rechters om vragen van alle 
zijden te beantwoorden en de rechter-rapporteur te ontmoeten.

(v) Hervorming van de werkstructuren van het HvJ EG

De respondenten uit tal van lidstaten waren voorstander van structurele 
veranderingen bij het HvJ EG. Het meest gehoorde voorstel was een 
aanmoediging tot specialisatie van de rechters van het HvJ EG en met dat 
doel de oprichting van gespecialiseerde kamers. Dat zou de arresten van het 
HvJ EG aanvaardbaarder maken voor de gespecialiseerde nationale rechters.

Een Deense rechter suggereerde de bevoegdheid tot het nemen van 
prejudiciële beslissingen over te dragen aan het Gerecht van eerste aanleg,
op bepaalde gebieden waarop de jurisprudentie van het HvJ EG al goed 
ontwikkeld is. Een Duitse rechter van een regionaal administratief 
hooggerechtshof opperde om de advocaten-generaal nauwer te betrekken bij 
het nationale proces dat het onderwerp van de verwijzing vormt. Een 
Oostenrijkse rechter ging een stapje verder en stelde communautaire 
gerechten van eerste aanleg voor in alle lidstaten. Verder kwam een Duitse 
rechter met het idee van rechtstreekse verkiezing door de nationale rechters 
van rechters van het HvJ EG in plaats van hun benoeming in onderlinge 
overeenstemming door de regeringen van de lidstaten, zoals nu 
overeenkomstig artikel 223(1) EG gebeurt.

Tot slot waren twee rechters van hooggerechtshoven in verschillende 
lidstaten van mening dat het HvJ EG uitsluitend arresten moet overwegen 
betreffende de voor de communautaire rechtsorde meest relevante zaken, 
m.a.w. een soort optionele rechtsbevoegdheid.

(vi) Beperking van het recht op verwijzing

Een klein aantal Duitse en Deense rechters, voornamelijk van rechtbanken 
van tweede aanleg, stelde beperkingen voor van het recht van gerechten van 
eerste aanleg om verzoeken bij het HvJ EG in te dienen. Eén rechter vond dat 
lagere rechters eerst de desbetreffende hogere rechtbank moeten raadplegen 
voordat ze een verzoek bij het HvJ EG mogen indienen. Een andere rechter 
zei dat rechters in gerechten van eerste aanleg het prejudiciële 
verwijzingsmechanisme aangrepen om te vermijden dat ze in lastige zaken 
zelf moeten beslissen. Eén respondent stelde voor de partijen de 
bevoegdheid te geven het besluit van een rechter tot verwijzing te blokkeren. 

(vii) Vergroting van de rechtsbevoegdheid van het HvJ EG

Verscheidene Duitse rechters willen de rechtsbevoegdheid van het HvJ EG 
graag volledig uitgebreid zien met de onder titel IV EG en VI EU vallende 
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gebieden, met name asiel en immigratie. Zo riepen ook twee Poolse rechters 
hun lidstaat op tot een verklaring als bedoeld in artikel 35(2) EU.

(viii) Gespecialiseerde assistentie

In een aantal antwoorden, voornamelijk uit ‘nieuwe’ lidstaten, werd 
opgeroepen tot de oprichting of versterking van nationale organen of 
helpdesks ter assistentie van rechters die een verzoek willen indienen. 
Andere rechters gaven de voorkeur aan gespecialiseerde assistenten bij elke 
rechtbank of bij hogere rechtbanken. Tot slot verzocht een bij een hof van 
cassatie werkzame magistraat om de oprichting van een dienst binnen het 
Hof van Justitie, waarmee de nationale rechters rechtstreeks contact kunnen 
opnemen om hun research-inspanningen beter te sturen.

(ix) Versoepeling van de acte clair-criteria

Verscheidene respondenten vonden dat de criteria voor acte clair-toepassing 
moeten worden versoepeld, gezien de steeds bredere, frequentere 
toepassing van het Gemeenschapsrecht. Een rechter van een 
hooggerechtshof zei dat als de nationale rechters artikel 234(3) EG strikt in 
overeenstemming met de in de jurisprudentie van het HvJ EG17 vastgelegde 
criteria toepasten, het HvJ EG met verzoeken van hogere rechters zou 
worden overspoeld. Een rechter van een gerecht van eerste aanleg noemde 
het concept van een rechtbank "tegen wiens beslissingen onder de nationale 
wet geen beroep in rechte mogelijk is" onduidelijk.

(x) Verbetering van het nationaal procesrecht

Eén rechter vreesde dat het Duitse procesrecht toestond dat de feiten voor 
een tweede keer werden vastgesteld, nadat het gerecht van eerste aanleg 
een verzoek om een prejudiciële beslissing eenmaal in potentie had 
ingediend. Deze heroverweging van de feiten zou het nut van het arrest van 
het HvJ EG in gevaar brengen, aangezien dat zou berusten op verouderde 
feiten.

                                               
17 Zie bijvoorbeeld zaak C-283/81 CILFIT, jurispr. 1982, blz. 3415 r.o. 16-20.
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Suggestions for improving the preliminary reference procedure

42%

24%

10%

6%

6%
4%3%3%2%0,5%

More training and better access to information Speeding up the procedure
Style and content of ECJ judgments Engaging more intensively with the referring court
Reforming the working structures of the ECJ Limiting the right to refer
Specialised assistance at national level Increasing the ECJ's material jurisdiction
Relaxing the acte clair criteria Improving national procedural law



PR\712384NL.doc 35/71 PE402.874v01-00

NL

Legenda:
Suggestions for improving… = Voorstellen ter verbetering van de judiciële procedure
More training… = meer scholing en betere toegang tot informatie
Style and content… = stijl en inhoud van arresten van het HvJ EG
Reforming the working… = hervorming van de werkstructuren van het HvJ EG
Specialised assistance… = gespecialiseerde assistentie op nationaal niveau
Relaxing the acte clair criteria = versoepeling van de acte clair-criteria
Speeding up the procedure = versnelling van de procedure
Engaging more intensively… = intensievere betrokkenheid van de verwijzende rechter
Limiting the right… = beperking van het recht op verwijzing
Increasing the ECJ’s… = vergroting van de materiële rechtsbevoegdheid van het HvJ EG
Improving national procedural law = verbetering van het nationaal procesrecht
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5. Beroep op Gemeenschapsrecht door partijen

(a) Frequentie

Uit de meer dan 1000 antwoorden op deze vraag (1109) blijkt vrij duidelijk dat 
partijen voor de nationale rechter zelden een beroep op het 
Gemeenschapsrecht doen (zie onderstaande grafiek). 

Legenda:
Very rarely =  Zeer zelden
Rarely = Zelden
Very often = Zeer vaak
Often = Vaak
Occasionally = Incidenteel

Op basis van een gewogen indicator zijn in onderstaande grafiek van links 
naar rechts in aflopende volgorde de lidstaten te zien waarin de partijen 
volgens de rechters die aan de enquête deelnamen het vaakst een beroep op 
het Gemeenschapsrecht doen. Sommige lidstaten konden niet in deze grafiek 
worden opgenomen omdat er uit die landen te weinig antwoorden waren 
gekomen. Behalve in België en Portugal lijkt er sprake te zijn van een relatief 
duidelijke trend, waarbij in de "oude" lidstaten vaker een beroep op het 
Gemeenschapsrecht wordt gedaan. Zo wordt met name in Bulgarije, Polen en 
de Tsjechische Republiek voor de meeste rechters "nooit" een beroep op het 
Gemeenschapsrecht gedaan. In het algemeen wordt voor de meeste rechters 
"zelden" een beroep op het Gemeenschapsrecht gedaan, behalve in 
Denemarken, Finland en Zweden, waar dat wel vaker het geval is. 

Very often
2%

Often
7%

Occasionally
21%

Rarely
44%

Very rarely
26%
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Legenda:
Denmark = Denemarken
Finland = Finland
Sweden = Zweden
Germany = Duitsland
France = Frankrijk
Austria = Oostenrijk
EU-27 Average = Gemiddelde EU-27
Lithuania = Litouwen
Belgium = België
Romania = Roemenië
Hungary = Hongarije
Portugal = Portugal
Slovenia = Slovenië
Poland = Polen
Czech Republic = Tsjechische Republiek
Bulgaria = Bulgarije
Very often = Zeer vaak
Often = Vaak
Occasionally = Incidenteel
Rarely = Zelden
Never = Nooit

Wanneer dezelfde gewogen indicator wordt gebruikt, blijkt ook dat het vaakst 
een beroep op het Gemeenschapsrecht wordt gedaan voor rechtbanken die 
z i j n  gespecialiseerd in financiële zaken, intellectueel eigendom en 
bestuursrecht. 9% van alle respondenten gaf aan dat daar "vaak" of "zeer 
vaak" een beroep op het Gemeenschapsrecht wordt gedaan. Dit percentage 
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liep echter op tot 41% voor financiële rechtbanken, 28% voor 
bestuursrechtbanken en 25% voor rechtbanken waar zaken op het gebied 
van intellectueel eigendom worden behandeld.
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Verder blijkt uit de antwoorden ook duidelijk dat vaker een beroep op het 
Gemeenschapsrecht wordt gedaan naarmate een zaak voor een hogere 
rechtbank dient. Dit is met name het geval bij hooggerechtshoven en hoven 
van cassatie, zoals is te zien in onderstaande grafiek.

Legenda:
Supreme court / Court of cassation = Hooggerechtshof / Hof van cassatie
Appeal = Beroep
First instance = Eerste aanleg
Very often = Zeer vaak
Often = Vaak
Occasionally = Incidenteel
Rarely = Zelden
Never = Nooit

(b) Rechtsgebieden

Uit de 533 onderzochte antwoorden blijkt dat het Gemeenschapsrecht 
doordringt in vele en diverse gebieden op nationaal niveau. Twee gebieden 
die vaak worden genoemd, zijn de bescherming van de consument (9%) en 
civiel- en procesrecht (11%). Mededingingsbeleid (9%), discriminatie op grond 
van geslacht (8%), werkgelegenheid (7%), fundamentele vrijheden (6%), het 
milieu (5%), douane (4%) en BTW (2%) werden vaak genoemd. Daarnaast is 
het opvallend dat veel rechters asielaangelegenheden noemden (3%). 

Respondenten die de landbouw noemden, verwezen vooral naar de 
gemeenschappelijke marktordening, onder meer voor melkproducten. 
Rechters die de fundamentele vrijheden noemden, verwezen met name naar 
zaken op het gebied van het vrije verkeer van personen (vrij verkeer van 
werknemers en de Burgerschapsrichtlijn18). Ook werd een aantal hiermee 
verband houdende zaken genoemd, waaronder de detachering van 
werknemers, de overdraagbaarheid van pensioenen en de sociale zekerheid. 
Verder werd verwezen naar het vrije verkeer van goederen, waaronder met 
name farmaceutische producten, en het vrije verkeer van diensten, waaronder 
met name gezondheidsdiensten en diensten die kunnen verricht zonder dat 
                                               
18 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden, PB L 229 van 29.6.2004, blz. 35.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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een grens wordt overschreden (bijvoorbeeld online kansspelen). Ten aanzien 
van de verplaatsing van ondernemingen werd de vrije vestiging veruit het 
vaakst genoemd.

Diverse aspecten van het concurrentiebeleid werden genoemd: kartels, 
verticale afspraken, fusies en staatssteun. Dat geldt ook voor intellectuele 
eigendomsrechten (ontwerpen, auteursrecht, handelsmerken, octrooien, 
Handhavingsrichtlijn19).

Op het gebied van consumentenbescherming werd een breed scala aan 
onderwerpen genoemd, waaronder pakketreizen, colportage, mailings waarin 
mensen wordt gezegd dat zij zogenaamd een prijs hebben gewonnen, en 
schadevergoeding. Op het gebied van civiel- en procesrecht noemden 
rechters de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen in burgerlijke en handelsaangelegenheden20, het Verdrag 
van Rome21, verjaringstermijnen, verbintenissenrecht en wetgeving van de 
Gemeenschap op het gebied van de betekening van documenten, 
rechtshulp22 en onderzoekshandelingen. Dit civiele aspect bleek ook duidelijk
uit de vele verwijzingen naar de Brussel II "bis"-verordening23 en onderhoud in 
het kader van zaken op het gebied van familierecht.

Enkele rechters uit met name Roemenië en Bulgarije noemden het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens en artikel 6 EVRM.

                                               
19 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, PB L 157 van 30.4.2004, blz. 
16.
20 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 
en handelsaangelegenhedenPB L 012 van 16.01.2001, blz.1.

21 Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst 
ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980 (80/934/EEG), PB L 266 van 
09.10.1980, blz. 1.
22 Richtlĳn 2003/8/EG van de Raad tot verbetering van de toegang tot de rechter bĳ 
grensoverschrĳdende geschillen, door middel van gemeenschappelĳke minimumvoorschriften 
betreffende rechtsbĳstand bĳ die geschillen, PB L 26 van 31.1.2003, blz. 41.
23 Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de 
bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en 
inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid,PB L 338 van 23.12.2003, blz. 1.
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Legenda:
European arrest warrant = Europees aanhoudingsbevel
Banking = Bankwezen
Working time = Arbeidstijden
Portability of pensions = Overdraagbaarheid van pensioenen
Telecommunications = Telecommunicatie
Public procurement = Overheidsopdrachten
Driving licences = Rijbewijzen
Food law = Levensmiddelenwetgeving
Intellectual property rights = Intellectuele-eigendomsrechten
ECHR (confusion) = EVRM (onduidelijkheid)
Transport = Verkeer
VAT = BTW
Agriculture = Landbouw
Asylum = Asiel
EU Citizenship / Free movement of workers = EU-burgerschap / Vrij verkeer van werknemers
Free movement of goods and services = Vrij verkeer van goederen en diensten
Family law inc. Brussels II bis = Familierecht inclusief Brussel II bis
Social security / Health insurance = Sociale zekerheid / Ziektekostenverzekering
Customs = Douane
Freedom of establishment = Vrije vestiging
Environmental = Milieu
Sex discrimination = Discriminatie op grond van geslacht
Employment / Labour law = Werkgelegenheid / Arbeidsrecht
Taxation = Belastingheffing
Consumer protection (directives) and redress = Consumentenbescherming (richtlijnen) en schadevergoeding
Competition = Mededinging

(c) Redenen waarom zaken op deze gebieden voor nationale rechters 
komen

43 rechters noemden redenen waarom procespartijen een beroep doen op 
bepaalde gebieden uit het Gemeenschapsrecht. Veruit de meest genoemde 
reden (42%) had betrekking op kennelijke of mogelijke onverenigbaarheid van 
richtlijnen en nationale uitvoeringsmaatregelen. Een Roemeense rechter 
merkte op dat zijn rechterlijke functie belangrijk is voor de toepassing van het 
Gemeenschapsrecht in de praktijk. Richtlijnen op het gebied van 
consumentenbescherming werden in dit verband vaak genoemd, waaronder 
de richtlijn inzake afstandsverkoop24 en e-handel. Ook arbeidsrecht en 
discriminatie werden in dit verband door meerdere rechters genoemd. Een 
Finse rechter gaf aan dat bij zaken over discriminatie op grond van geslacht 
een beroep op het Gemeenschapsrecht wordt gedaan omdat partijen vaak 
menen dat zij dan meer rechten hebben dan onder binnenlands recht. 

Ook werd aangegeven dat onvolledige of ontbrekende nationale wetgeving 
beter kan worden geïnterpreteerd met behulp van het Gemeenschapsrecht. 
Een rechter van eerste aanleg uit Duitsland was van mening dat richtlijnen 
doorgaans naar tevredenheid worden omgezet, maar dat mensen vaak niet 
beseffen dat nationale maatregelen z i j n  gebaseerd op het 
Gemeenschapsrecht en daarom gevallen van onjuiste omzetting niet 
opmerken. Een andere Duitse rechter, deze keer van een hogere regionale 
rechtbank, merkte op dat nationale wetgeving vaak achterloopt op het 
                                               
24 Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de 
bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, PB L 144 van 
04.06.1997, blz. 19.
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Gemeenschapsrecht.

Een punt waar door veel respondenten (14%) op wordt gewezen, is het feit 
dat partijen een beroep op het Gemeenschapsrecht doen op gebieden waar 
per definitie sprake is van grensoverschrijdende activiteiten of lidstaten van 
elkaar afhankelijk z i j n  (bijvoorbeeld douane, verkeer, handelsrecht, 
insolventie, vrij verkeer van personen). 

Een aantal rechters (14%) wees op het feit dat partijen vaker kennis hebben 
van het Gemeenschapsrecht op een bepaald gebied en daar vaker naar 
verwijzen naarmate de Gemeenschap op dat gebied meer wetgeving heeft 
geproduceerd. In dit verband werd de wetgeving op het gebied van milieu en 
telecommunicatie genoemd. Hetzelfde werd gezegd over het bestaan van 
uitgebreide jurisprudentie van het HvJ op een bepaald gebied, waar 
gemakkelijk naar kan worden verwezen, bijvoorbeeld over mededingingsrecht 
of civiel- en handelsrecht.

Volgens meerdere respondenten (12%) is de belangrijkste reden om een 
beroep op het Gemeenschapsrecht te doen de ongebruikelijk internationale 
visie van sommige procespartijen en de financiële belangen die op het spel 
staan. Hierbij gaat het over het vrije verkeer van goederen, intellectuele-
eigendomsrechten, mededinging en ondernemingsrecht.

Met name ten aanzien van civiel procesrecht was 9% van de respondenten 
van mening dat een zaak op gemeenschapsniveau aanhangig wordt gemaakt 
om betere toegang tot de rechter te krijgen en het werk van rechters te 
vereenvoudigen, en daarom dat partijen er de voorkeur aan gaven om meteen 
een beroep op communautaire instrumenten te doen. Twee Sloveense 
rechters gaven aan dat deze instrumenten de rechtszekerheid en de 
transparantie vergroten. Andere rechters zeiden hetzelfde, met name over 
exequatur en insolventie.

Ten slotte legden meerdere rechters uit waarom partijen geen beroep op het 
Gemeenschapsrecht doen of daarmee in feite zeer terughoudend zijn. 
Overheidsinstanties doen dat alleen wanneer zij op een bepaald gebied 
gespecialiseerd zijn. Dat werd ook over andere partijen gezegd, bijvoorbeeld 
op het gebied van mededingingsrecht, waar grote economische belangen op 
het spel staan. Gezegd werd dat advocaten vertrouwder zijn met de nationale 
jurisprudentie, die volgens één rechter bekender is en vanuit juridisch oogpunt 
meer zekerheid biedt. Een andere rechter van een Duits gerechtshof in een 
grensstreek merkte op dat de kennis van het Gemeenschapsrecht van partij 
tot partij sterk uiteenloopt. Dit was de belangrijkste factor die bepaalt hoe vaak 
een beroep op het Gemeenschapsrecht wordt gedaan.
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6. Nationale rechter als "eerste rechter" van het Gemeenschapsrecht

853 rechters beantwoordden deze vraag. Omdat de inhoud van de 
antwoorden sterk uiteen liep, zullen zij hier in eerste instantie worden 
besproken aan de hand van een aantal indicatoren, en daarna in de vorm van 
een thematisch overzicht.

(a) Algemeen beeld van de houding van rechters

De eerste indicator is bedoeld om een indruk te geven hoe rechters er 
tegenover staan om een rol te spelen in de rechtsorde van de Gemeenschap. 
Uit het meest gegeven antwoord blijkt een grote betrokkenheid en een sterk 
gevoel van verantwoordelijkheid dat het Gemeenschapsrecht nu integraal 
deel uitmaakt van de nationale rechtsorde en waar relevant moet worden 
toegepast (48%). Een groot aantal rechters (17%) toonde zich onverschillig 
ten aanzien van deze rol. Een aantal respondenten (13%) was bezorgd over 
het Gemeenschapsrecht en een klein aantal (2%) was er echt bang voor. 
Anderzijds bleek 8% van de respondenten nieuwsgierig om er meer over te 
weten, en was eenzelfde percentage enthousiast over zijn rol. Een kleine 
minderheid van rechters (4%), waaronder een Deense rechter die op 
Europees recht is gepromoveerd, toonde zich in dit opzicht vol zelfvertrouwen. 
Zo was een Bulgaarse rechter van een regionale rechtbank echt "trots" dat hij 
het Gemeenschapsrecht kan toepassen, hoewel dat een extra uitdaging is.

Met de tweede indicator wordt geprobeerd om te meten in hoeverre nationale 
rechters deze rol moeilijk vinden. De overgrote meerderheid van de nationale 
rechters vond deze taak moeilijk (52%) of zeer moeilijk (23%). Anderzijds 
vond een minderheid van de respondenten de taak relatief eenvoudig (7%) of 
zelfs gemakkelijk (18%).

Met de derde en laatste indicator wordt geprobeerd om vast te stellen hoe 
relevant deze rol voor de respondenten is. Ook in dit geval waren de 
antwoorden bijzonder duidelijk. Een ruime meerderheid van de rechters 
beschouwt zijn rol als eerste rechter van het Gemeenschapsrecht als volledig 
irrelevant in hun dagelijkse werk (27%), bijna irrelevant (26%) of van 
ondergeschikt belang (25%). Nog eens 4% van de rechters meende dat zij 
momenteel met het Gemeenschapsrecht te maken hebben, maar hoopte dat 
dit, gelet op de recente toetreding van hun lidstaat, in de loop der tijd zal 
veranderen. Ten slotte was een minderheid (14%) van mening dat deze rol 
belangrijk is en vonden enkele rechters (4%) dat hij van wezenlijk belang voor 
hun dagelijkse werkzaamheden is.

Wanneer we dan een profiel zouden moeten schetsen van een gewone 
rechter van eerste aanleg, dan kan dat op basis van de antwoorden op deze 
vraag als volgt worden samengevat: 



PR\712384NL.doc 45/71 PE402.874v01-00

NL

"Ik beschouw mijzelf in eerste instantie als een nationale 
rechter. Ik neem het Gemeenschapsrecht serieus, hoewel 
het een grote verantwoordelijkheid is om een dergelijke 
omvangrijke wetgeving te hanteren. Ik heb er in mijn 
dagelijks werk ook zelden mee te maken omdat 
procespartijen er nagenoeg nooit een beroep op doen."

(b) Overzicht van individuele antwoorden

(i) Het Gemeenschapsrecht als integraal onderdeel van 
nationale wetgeving en de nationale rechter als passieve 
arbiter

Een zeer groot aantal rechters gaf aan dat zij zichzelf niet beschouwen als 
eerste rechter van het Gemeenschapsrecht en dat zij hun dagelijks werk ook 
niet zo zien, omdat het Gemeenschapsrecht al is opgenomen in de nationale 
wetgeving. Zo gaven veel respondenten uit met name Polen aan dat bij een 
juiste verwerking van het Gemeenschapsrecht in het nationale recht een 
beroep op het beginsel van de rechtstreekse toepasselijkheid van richtlijnen 
niet nodig is. Daarom gaven de meeste rechters aan dat zij het 
Gemeenschapsrecht alleen rechtstreeks en los van eventuele 
uitvoeringsmaatregelen zullen toepassen wanneer partijen er specifiek een 
beroep op doen. Een Duitse bestuursrechter zag zichzelf als "portier" voor het 
HvJ voor partijen die zo ver willen gaan. Een Poolse rechter beschreef zijn 
houding in dit opzicht als "tamelijk passief". Een daarna veel gemaakte 
opmerking was dat partijen noch advocaten zich in belangrijke mate op het 
Gemeenschapsrecht baseren. Daarom merkte een Poolse rechter op dat de 
toetreding tot de Europese Unie geen merkbare veranderingen in zijn 
dagelijks werk tot gevolg heeft gehad.

(ii) Indruk dat het Gemeenschapsrecht alleen van invloed is op 
grensoverschrijdende situaties.

Een rechter van een Frans hof van beroep gaf aan dat veel rechters nog 
steeds niet beseffen dat het Gemeenschapsrecht niet alleen op 
grensoverschrijdende zaken van toepassing is.

(iii) Omvang en complexiteit van Gemeenschapswetgeving

Een Franse rechter merkte op dat hij bij zichzelf enige "vrees" voor het 
Gemeenschapsrecht bemerkt omdat het onbekende en moeilijk toegankelijke 
wetgeving is, die voor advocaten nog lastiger toegankelijk is dan voor 
rechters. Deze vrees sprak ook uit de reactie van een rechter bij een Duitse 
rechtbank van tweede aanleg, die vindt dat de in het Gemeenschapsrecht 
gebruikte terminologie "ongewoon" of "vreemd" is. Een verder terugkerend 
punt van zorg was gewoon de omvang van de secundaire wetgeving van de 
Gemeenschap, en de indruk dat deze maar blijft groeien en toenemen in 
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omvang en complexiteit. Meerdere rechters, onder wie een aantal dat blijk gaf 
van groot enthousiasme en w a r m e  belangstelling voor het 
Gemeenschapsrecht, waren van mening dat het bijzonder lastig is om op 
specifieke gebieden bij te blijven.
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(iv) Extra belasting

Respondenten gaven geregeld blijk van hun zorg over het feit dat hun 
werkdruk een grondige bestudering van aspecten van het 
Gemeenschapsrecht zeer moeilijk, zo niet onmogelijk maakt. Dit beeld 
wordt nog versterkt door de indruk dat er voor een goed begrip van een 
bepaald aspect van het Gemeenschapsrecht aanzienlijk meer tijd nodig 
is dan voor een vergelijkbare bestudering van het binnenlandse recht.

(v) Gekantheid tegen het Gemeenschapsrecht als zodanig

Meerdere rechters toonden zich gekant tegen de invloed van het 
Gemeenschapsrecht op het nationale recht. Een rechter van een Duitse 
financiële rechtbank was van mening dat de invloed van het 
Gemeenschapsrecht het risico van "slechte" vonnissen vergroot en de 
rechtszekerheid ondermijnt. Ten slotte voelde een rechter van een 
arbeidsrechtbank zich nogal "getergd" over de rol die hij zou moeten vervullen 
in de rechtsorde van de Gemeenschap.

(vi) Helaas alleen een terrein voor specialisten

Een Duitse rechter had kritiek op het feit dat rechters van eerste aanleg 
zelden beschikken over de technische middelen om iets met het 
Gemeenschapsrecht te doen, en dat het initiatief meestal bij 
hooggekwalificeerde advocaten ligt.

(vii) Generatieprobleem

Meerdere rechters die vanwege hun leeftijd tijdens hun studie nooit colleges 
EU-wetgeving hebben gevolgd, onder wie een rechter bij een Frans hof van 
beroep en een Duitse rechter van midden zestig, vonden de rechtsorde van 
de Gemeenschap bijzonder lastig.

(viii) Toekomstige rol

Een aantal rechters uit "nieuwe" lidstaten keek vooral naar de toekomst. Zo 
merkte een Sloveense rechter op dat dit specifieke aspect van het werk van 
een rechter in de loop der tijd geleidelijk steeds belangrijker zal worden.

(ix) Onzekerheid

Meerdere rechters voelden zich onzeker bij het toepassen van het 
Gemeenschapsrecht. De juridische traditie is niet zo vertrouwd en de 
interpretatiemethoden wijken af van de gewoonlijk gebruikte. Een 
bestuursrechter was van mening dat het Gemeenschapsrecht een dimensie 
heeft waarmee zij in haar dagelijkse werk niets kan.
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(x) Duidelijke realiteit

Anderzijds voelde een flinke minderheid van de rechters zich duidelijk 
prettiger bij een direct contact met het Gemeenschapsrecht, en vonden zij dat 
een "duidelijke realiteit". Een Italiaanse rechter gaf aan dat hij heel goed 
beseft wat het inhoudt dat hij een eerste rechter van het Gemeenschapsrecht 
is, maar alleen hoopte dat collega's in andere lidstaten dat ook zo zagen. Een 
andere respondent was van mening dat deze realiteit voor rechters steeds 
duidelijker wordt, maar dat procespartijen en advocaten dat voorbeeld niet 
automatisch volgen. Een Oostenrijkse rechter gaf toe dat hij aanvankelijk 
vijandig tegenover het Gemeenschapsrecht stond, maar dat het steeds 
vanzelfsprekender wordt naarmate hij het vaker toepast. Een Duitse 
bestuursrechter ging nog iets verder en meende dat de rol "spannend maar 
moeilijk" is omdat het Gemeenschapsrecht nog relatief jong is en niet wordt 
ondersteund door goede scholings- en bibliotheekvoorzieningen.

Twee bestuursrechtbanken uit Duitsland gaven aan het een goede zaak te 
vinden dat de meeste aangelegenheden uit het Gemeenschapsrecht 
onmiddellijk in eerste aanleg kunnen worden verduidelijkt zonder dat er veel 
beroep nodig is. Het was contraproductief om deze zaken alleen in hogere 
nationale rechtbanken te behandelen omdat zaken zich hierdoor onnodig lang 
bleven voortslepen. Een Franse handelsrechter merkte op dat rechters in 
eerste aanleg vaak de "frontsoldaten" van het Gemeenschapsrecht zijn, en 
vaak te maken hebben met tegenstand vanuit hogere nationale rechtbanken. 
Een andere Duitse rechter gaf aan altijd het Gemeenschapsrecht in 
gedachten te hebben. Misschien niet zozeer altijd op de voorgrond,, maar in 
ieder geval wel op de achtergrond.

(xi) Proactieve houding van rechters

Eén Franse rechter gaf aan dat bepaalde "reflexen" moeten worden 
ontwikkeld omdat veel bepalingen uit het Gemeenschapsrecht door de rechter 
zelf moeten worden ingebracht, en niet zozeer door een van de partijen.

(xii) Justitiële samenwerking in civiele zaken

Meerdere respondenten wezen specifiek op het gebruik dat zij maken van 
instrumenten op het gebied van justitiële samenwerking in civiele zaken 
(artikel 61 onder (c) VEG), waaronder met name de Brussel I-verordening, de 
richtlijn inzake rechtshulp en de verordening betreffende de betekening van 
documenten25. Een familierechter was bijzonder geïnteresseerd in de 

                                               
25 Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de 
kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of 
in handelszaken, PB L 160 van 30.06.2000, blz. 37.
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toepassing van de Brussel II "bis"-verordening omdat deze een duidelijke 
"toegevoegde waarde" voor de Europese burger is.
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(xiii) Consumentenzaken

Eén rechter was van mening dat het Gemeenschapsrecht bijzonder belangrijk 
is voor de bescherming van de consument, maar dat de meeste nationale 
collega's dit niet beseffen.

(xiv) Problemen bij de toepassing van de acte clair-doctrine

Volgens twee rechters van verschillende hooggerechtshoven is het soms 
moeilijk om te bepalen of de acte clair-doctrine op een bepaalde zaak van 
toepassing is. De duidelijkste reden hiervoor is het feit dat moeilijk kan worden 
bepaald of een nationale rechtbank in een andere lidstaat een vergelijkbare 
zaak heeft behandeld en wat in dat geval de uitspraak is geweest. 
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7. Maatregelen ter bevordering van kennis en gebruik van het 
Gemeenschapsrecht door nationale rechters

(a) Samenvatting van suggesties

790 respondenten maakten opmerkingen bij deze open vraag, of deden 
suggesties. Grondige en permanente scholing in Europees recht tijdens de 
opleiding en loopbaan van een rechter was veruit de meest gedane suggestie 
(51,1%), en in deze zin werden veel praktische opmerkingen gemaakt (zie 
onder bij b). In de tweede plaats was er de roep om meer of betere informatie 
(21,5%) en werden voorstellen gedaan over de manier om deze informatie te 
ontsluiten. Er werd vaak gevraagd om betere wetgeving op 
gemeenschapsniveau (9,4%). Ten slotte werden vier categorieën min of meer 
even vaak genoemd: taaltrainingen (4,4%), de manier waarop het 
Gemeenschapsrecht op nationaal niveau zou moeten worden gebruikt (4,3%), 
oproepen aan Europa om minder te doen, maar dan wel beter (4,1%) en ten 
slotte opmerkingen over het HvJ en zijn arresten (3,7%). Een grafiek met 
deze uitkomsten staat op bladzijde 44 aan het eind van hoofdstuk 7. 

(b) Verbetering van alle aspecten van de opleiding van rechters op het 
gebied van het Gemeenschapsrecht 

More legal training
73%

Specific emphasis on 
practical aspects of 

training
12%

4%

Exchanges
7%

More legal training

Specific emphasis on practical aspects of training

Exchanges and contacts between judges from different
Member States
Creating a common legal culture

E-learning

Specific comments regarding EJTN

Specific comments regarding ERA

Creating a European school for the judiciary

Harmonising the way in which judgments are drafted

Legenda:
More legal training = Meer juridische scholing
Specific emphasis on practical aspects of training = Specifieke nadruk op praktische aspecten van scholing
Exchanges and contacts between judges from different member states = Uitwisselingen en contacten tussen rechters uit 
verschillende lidstaten
Creating a common legal culture = Totstandkoming van een gemeenschappelijke gerechtelijke cultuur
E-learning = E-leren
Specific comments regarding EJTN = Specifieke opmerkingen over het EJNO
Specific comments regarding ERA = Specifieke opmerkingen over de EOR
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Creating a European school for the judiciary = Oprichting van een Europese school voor de rechterlijke macht
Harmonising the way in which judgments are drafted = Harmonisatie van de vorm van vonnissen

(i) Meer juridische scholing

Een overgrote meerderheid van de respondenten in deze categorie (75%) 
stond positief tegenover meer scholing op het gebied van het 
Gemeenschapsrecht op alle niveaus. Ten eerste waren enkele rechters van 
mening dat het Gemeenschapsrecht een kernvak of verplichte lesstof moet 
worden binnen de universitaire rechtenstudie, zoals nu al het geval is in 
bepaalde lidstaten. Een Franse rechter was van mening dat het 
Gemeenschapsrecht soms niet voldoende is verwerkt in nationale curricula op 
gebieden waarop de bevoegdheid van de Gemeenschap vaak wordt gebruikt. 
Nog sterker legden respondenten de nadruk op het belang van scholing in het 
Gemeenschapsrecht, en name in de procedure voor prejudiciële beslissingen, 
binnen nationale opleidingen voor toekomstige magistraten en rechters.

Met betrekking tot bij- en nascholing voor zittende rechters werd een aantal 
suggesties meerdere malen gedaan. Ten eerste zou deze scholing voor 
rechters kosteloos moeten zijn. Eén rechter vond dat deze scholing in het 
openbaar belang is, en deel uitmaakt van de dienstverlening aan het publiek. 
Een Duitse arbeidsrechter was van mening dat er een grote vraag naar 
dergelijke cursussen bestaat, maar dat het aantal plaatsen beperkt is en dat 
van deelnemers vaak een financiële bijdrage wordt gevraagd. In de tweede 
plaats zou deze scholing geregeld moeten plaatsvinden, of zelfs permanent. 
Een aantal rechters was van mening dat zij alleen effectief kan zijn wanneer 
zij verplicht wordt gesteld. In de derde plaats zou algemene scholing op het 
gebied van het Gemeenschapsrecht primair op nationaal niveau moeten 
plaatsvinden, en zo dicht mogelijk bij de standplaats van de respondent. Ook 
was er grote vraag naar meer gespecialiseerde cursussen, waarbij overigens 
het omgekeerde kon worden waargenomen: soms vroegen rechters hier juist 
om dergelijke gespecialiseerde cursussen op Europees niveau, bijvoorbeeld 
in de vorm van een conferentie met deelnemers uit andere lidstaten. In de 
vierde plaats zou algemene scholing zoveel mogelijk rechters van 
rechtbanken op alle niveaus moeten bereiken.

Ten slotte gaf een aantal rechters ook aan dat scholing belangrijk is voor de 
motivatie. Het gemeenschapsrecht is een uitdagend stuk wetgeving, en 
cursussen zouden bepaalde twijfels in dit opzicht kunnen wegnemen. 

(ii) Specifieke nadruk op praktische aspecten van scholing

Veel hoofdzakelijk Poolse, maar ook Hongaarse, Sloveense, Bulgaarse, 
Roemeense en Duitse rechters vroegen om meer praktijkgerichte nationale 
scholing, en om minder aandacht voor de theorie. Dit zou kunnen in de vorm 
van case-studies of workshops met deskundigen. Een groot aantal 



PR\712384NL.doc 53/71 PE402.874v01-00

NL

respondenten zou ook graag een bezoek brengen aan EU-instellingen, 
waaronder met name het HvJ.

(iii) Uitwisselingen en contacten tussen rechters uit verschillende 
lidstaten

Veel respondenten uit een zeer evenwichtig samengestelde brede groep van 
lidstaten wezen op het belang van uitwisselingsprogramma's voor rechters 
binnen de EU. Het belangrijkste aspect was de gelegenheid om zaken van 
gemeenschappelijk belang te bespreken met rechters uit andere lidstaten en 
te zien hoe zij met vergelijkbare problemen omgaan in een andere juridische 
context. Volgens een Duitse rechter zijn uitwisselingen van het grootste 
belang om rechters "verder dan hun eigen nationale straatje" te laten kijken 
en dus om hun horizon te verbreden. Ook hadden diverse Nederlandse, 
Belgische, Sloveense en Duitse rechters persoonlijk belangstelling voor 
stages bij het HvJ.

Daarnaast werd uitdrukking gegeven aan een zekere frustratie over het 
gevoel dat er in uitwisselingsprogramma's onvoldoende plaatsen beschikbaar 
zijn. Zo was één rechter van mening dat alleen rechters die bij het ministerie 
van Justitie werken aan dergelijke programma's kunnen deelnemen, terwijl 
een andere rechter vond dat uitwisselingsprogramma's zijn voorbehouden 
aan een selecte groep, zonder daarvoor bijzondere redenen te noemen. 

In dit hoofdstuk zijn ook antwoorden opgenomen waarin wordt gevraagd om 
meer contact tussen nationale rechters, bijvoorbeeld in de vorm van 
gespecialiseerde netwerken, omdat de feitelijke uitwisseling tekort schiet. Een 
Duitse rechter benadrukte het belang van persoonlijk, en dus niet anoniem 
contact met rechters in andere lidstaten. Een rechter bij een hooggerechtshof 
gaf aan dat discussie tussen rechters uit de hele EU zelfs van wezenlijk 
belang is voor de toepassing van de acte clair-doctrine, die vereist dat de 
nationale rechter nagaat tot welke conclusies andere binnenlandse 
rechtbanken zijn gekomen en of de verschillen in interpretatie mogelijk nadelig 
zijn voor een uniforme toepassing van het Gemeenschapsrecht. 

Een rechter van eerste aanleg uit Italië pleitte voor subsidiëring door de EU 
van online forums waar zaken van gemeenschappelijk belang worden 
besproken, en benadrukte verder dat de beheersing van vreemde talen door 
individuele rechters van bepalend belang, maar soms ook belemmerend is 
voor deze internationale contacten. Ten slotte drong een Zweedse rechter 
aan op uitwisselingsprogramma's als middel om de soms door collega's 
gevoelde "angst" voor buitenlandse wetgeving weg te nemen. Dergelijke 
uitwisselingen komen echter niet van de grond zonder persoonlijke inzet en 
zelfs inspiratie.

Een aantal Duitse rechters reageerde specifiek op het ENJO. Eén rechter had 
deelgenomen aan een uitwisseling, was bijzonder enthousiast over zijn 
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kennismaking met een ander rechtsstelsel en zou graag aan verdere 
initiatieven deelnemen. De twee andere respondenten waren tevreden over 
het aanbod van het EJNO maar vonden dat de beschikbare mogelijkheden 
onvoldoende en bij nationale rechters ook niet genoeg bekend waren.

(iv) Totstandkoming van een gemeenschappelijke gerechtelijke 
cultuur

Een groot aantal rechters zou graag zien dat nadrukkelijker wordt gewerkt aan 
een gemeenschappelijke gerechtelijke cultuur in Europa. Het 
Gemeenschapsrecht maakt daar integraal deel van uit. Zo gaf een Franse 
rechter van eerste aanleg aan dat het Gemeenschapsrecht niet moet worden 
gezien als een gebied dat is voorbehouden aan een selecte groep 
specialisten, maar eerder deel zou moeten uitmaken van het dagelijkse werk 
van advocaten en rechters. Ook een Duitse bestuursrechter meende dat het 
Gemeenschapsrecht een natuurlijke plaats moet innemen in het denken van 
rechters en het publiek. Een Duitse correspondent van een financiële 
rechtbank gaf aan dat de rechter in feite een grote verantwoordelijkheid voor 
het Gemeenschapsrecht draagt. Bij zaken waarin het gaat om de rechten van 
burgers kunnen zij zich op diverse instrumenten van de Gemeenschap 
beroepen, maar bij inbreuken op bijvoorbeeld de habitatrichtlijn26 kan het 
milieu niet op eenzelfde wijze voor zichzelf opkomen. De rechter moet dan 
veel oplettender zijn. 

Een andere rechter was van mening dat nationale standpunten over de rol 
van de rechterlijke macht in zekere zin meer op elkaar moeten worden 
afgestemd omdat er momenteel per regio grote verschillen zijn. Een dergelijke 
vervlechting zou bij advocaten al lang geleden tot stand zijn gekomen. Een 
Franse rechter meende dat een grotere osmose tussen nationale rechtbanken 
en de gerechten van de Gemeenschap zou kunnen bijdragen aan de 
totstandkoming van een gemeenschappelijke gerechtelijke cultuur in Europa.

(v) E-leren

E-leren werd in de ontvangen antwoorden af en toe genoemd. Een Sloveense 
rechter gaf aan dat sommige oudere rechters onbekend zijn met de nieuwe 
technologie en de voorkeur geven aan gedrukt materiaal. Meerdere rechters 
zagen internet echter als een potentieel nuttig instrument voor zelfonderricht. 
Ook werd benadrukt dat dit een aanvulling zou moeten zi jn op het 
rechtstreekse persoonlijke contact tussen rechters, en geen vervanging. 

(vi) Specifieke opmerkingen over de EOR

                                               
26 Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna, PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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Een aantal rechters noemde specifiek de studiedagen die door de EOR 
worden aangeboden. Deze cursussen zouden goed of zelfs van vitaal belang 
zijn, maar er moet een oplossing worden gevonden voor de financiering van 
de deelname aan deze cursussen. Dit sluit aan bij hetgeen reeds is gezegd 
over scholing in het algemeen. 

(vii) Europese school voor de rechterlijke macht

Drie rechters noemden het idee van een Europees agentschap of Europese 
instantie die op Europees niveau opleidingen in het Gemeenschapsrecht zou 
moeten aanbieden zonder in de plaats van nationale autoriteiten te treden. 
Eén Portugese respondent meende dat dergelijke Europese opleidingen 
verplicht moeten worden gesteld, en dat nationale opleidingsinstanties zich 
vervolgens op de aangeboden Europese opleidingen moeten baseren. Eén 
rechter bij een hogere bestuursrechtbank vond dat de totstandkoming van 
een dergelijke instantie van wezenlijk belang is om het Gemeenschapsrecht 
tot "levend recht" te maken, dus recht dat op nationaal niveau wordt 
toegepast. De respondent merkte op dat nationale deskundigen op het gebied 
van het Gemeenschapsrecht in bestuurslagen en bij rechtbanken helaas vaak 
niet degenen zijn die het Gemeenschapsrecht in de praktijk moeten 
toepassen. 

(viii) Harmonisatie van de vorm van vonnissen

Een Franse rechter pleitte ervoor om de technieken die in elke lidstaat worden 
gebruikt voor het opstellen van vonnissen te bestuderen en in zekere mate te
harmoniseren. 

(c) Betere toegang tot informatie 
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More information 
generally

40%

Academic or specialised 
literature

23%

Regular thematic 
newsletters

14%

6%

6%
6%4% 4%

More information generally

Academic or specialised literature

Regular thematic newsletters

Judgment databases

Integrating Community law in national codes/textbooks

Improving the search function on Curia and Eur-lex

More awareness and better visibility of Community law

Interoperability of national & Community legal databases

Legenda:
More information generally = Meer algemene informatie
Academic of specialised literature = Academische of gespecialiseerde literatuur
Regular thematic newsletters = Geregelde thematische nieuwsbrieven
Judgment databases = Databanken met vonnissen
Integrating Community law in national codes/textbooks = Verwerking van het Gemeenschapsrecht in nationale codes en
studieboeken
Improving the search function on Curia and EUR-lex = Verbeteren van de zoekfunctie op Curia en EUR-lex
More awareness and better visibility of Community law = Het Gemeenschapsrecht bekender en zichtbaarder maken
Interoperability of national & Community legal databases = Interoperabiliteit van juridische databanken van lidstaten en de
Gemeenschap

(i) Meer algemene informatie

Veel rechters vroegen om meer informatie over het Gemeenschapsrecht. De 
algemene vrees was dat zij niet goed van de laatste ontwikkelingen op een 
specifiek gebied op de hoogte zijn omdat het Gemeenschapsrecht zich 
bijzonder snel ontwikkelt. Enkele respondenten wezen ook op het gevaar dat 
rechters met informatie worden overvoerd. Zij vonden dat een evenwicht moet 
worden gevonden tussen een stelselmatig gebrek aan informatie enerzijds en 
een stroom van documenten anderzijds. Zo meende een Oostenrijkse rechter 
dat de informatie die op internet over het Gemeenschapsrecht beschikbaar is 
ongeordend wordt aangeboden, waardoor het onduidelijk is of een bepaald 
document de meest recente of misschien alweer een verouderde versie is.

De informatie zou in de moedertaal van de rechter beschikbaar moeten zijn. 
Specifieke informatie over de procedure voor prejudiciële verwijzingen werd 
vaak genoemd, evenals informatie over de laatste ontwikkelingen op het 
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gebied van het Gemeenschapsrecht en de verdeling van bevoegdheden 
tussen de lidstaten en de Gemeenschap. 

(ii) Academische of gespecialiseerde literatuur

Veel rechters uit met name de "nieuwe" lidstaten (in afnemende volgorde of 
frequentie: Polen, Slovenië, Litouwen, Hongarije) wezen op diverse aspecten 
die verband houden met de academische wereld en onderzoek. Een rechter 
van een hooggerechtshof wees op de problemen bij de toegang tot 
academisch werk dat in andere lidstaten is gepubliceerd. Een rechter bij een 
Duitse financiële rechtbank sloot zich hierbij aan en noemde het gebrek aan 
grensoverschrijdende onderzoekscontacten op het gebied van het 
Gemeenschapsrecht. Verder is literatuur over het Gemeenschapsrecht niet 
alleen duur maar ook niet altijd voor het publiek beschikbaar. Een Poolse 
rechter voegde daar aan toe dat haar rechtbank deze literatuur momenteel 
vanwege de prijs niet kan aanschaffen.

Respondenten waren er duidelijk over dat belangrijke academische 
besprekingen of boeken beschikbaar behoren te zijn in de taal van de rechter, 
ook al is die taal nog zo "klein". Eén rechter vroeg om door de Gemeenschap 
gefinancierde vertaling van een selectie van gerenommeerde publicaties.

Ten slotte juichten zowel een magistraat die als adviseur werkzaam is bij een 
hof van cassatie als een rechter van eerste aanleg de verdere ontwikkeling 
toe van academische literatuur op het gebied van het Gemeenschapsrecht. 
Deze komt bijvoorbeeld onvoldoende aan de orde in nationale juridische 
tijdschriften, en wordt vaak te laat gepubliceerd.
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(iii) Geregelde thematische nieuwsbrieven

Een fors aantal respondenten vroeg om een geregelde nieuwsbrief over 
zaken op het gebied van het Gemeenschapsrecht, maar ook over vonnissen 
uit andere lidstaten die voor hun vakgebied relevant zijn. Daarbij werd met 
name gedacht aan een elektronische nieuwsbrief, maar een aantal rechters 
gaf aan de voorkeur te geven aan een gedrukte versie. De nieuwsbrief zou 
geregeld moeten worden verspreid (bijvoorbeeld drie of vier keer per jaar) in 
een licht en compact formaat en zou vooral op een specifieke doelgroep 
gericht moeten zijn, en daarmee volledig relevant voor nationale rechters. Een 
rechter van tweede aanleg uit Duitsland meende dat een dergelijke 
gespecialiseerde nieuwsbrief rechters zal stimuleren om op hun vakgebied bij 
te blijven, zonder daarvoor grote hoeveelheden meestal niet relevant 
materiaal te moeten doorspitten.

(iv) Databanken met vonnissen

Diverse rechters wezen op het gebrek aan informatie over jurisprudentie uit 
andere lidstaten. Zij deden de suggestie van een databank met vonnissen, 
waarin vonnissen of samenvattingen van vonnissen van nationale 
rechtbanken over het Gemeenschapsrecht worden opgenomen. Een rechter 
van een hooggerechtshof gaf aan dat een dergelijke uitgebreide databank 
momenteel niet bestaat en dat informatie over buitenlandse vonnissen in alle 
gevallen gratis toegankelijk moet zijn in de oorspronkelijke taal en in het 
Engels. Andere suggesties hadden betrekking op een netwerk van nationale 
databanken en op een voorziening waarmee nationale rechters uit alle 
lidstaten hun vonnissen in de Europese databank kunnen invoeren. Eén 
rechter wees op het werk van de Internationale vereniging van 
vluchtelingenrechters, waarvan de databank in financiële problemen is 
geraakt.27. Ten slotte was een Duitse rechter van mening dat de Jurifast-
databank, die toegankelijk is op de website van de Vereniging van Raden van 
State en Hoogste Administratieve Rechtscolleges van de Europese Unie28

goede informatie bevat over de vonnissen uit andere lidstaten. Ook is daar 
een goed overzicht te vinden van lopende prejudiciële beslissingen en de 
toepassing van prejudiciële beslissingen door nationale rechtbanken.

(v) Verwerking van het Gemeenschapsrecht in nationale codes 
en studieboeken

Een aantal respondenten van gerechten van eerste aanleg in Frankrijk en 
Duitsland zou graag zien dat de wetgeving van de Gemeenschap en de 
bijbehorende jurisprudentie worden opgenomen in nationale codes en 
                                               
27 De databank is toegankelijk op: http://www.iarlj.nl/Database/searchform_English.htm
28 De databank is te vinden op: 
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast/jurifast_en.php
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studieboeken en commentaren voor beroepsbeoefenaren, omdat dat tot op 
heden onvoldoende het geval is. Een rechter van een hogere regionale 
rechtbank in Duitsland was van mening dat het Gemeenschapsrecht niet 
meer zal worden beschouwd als een rechtsorde die volledig los staat van de 
nationale regelgeving wanneer het in die studieboeken duidelijker met dat 
nationale recht in verband wordt gebracht.

(vi) Verbeteren van de zoekfunctie op Curia en EUR-lex

Enkele respondenten pleitten voor gebruikersvriendelijker zoekfuncties voor 
de toegang tot wetgeving en arresten van het HvJ. In dat verband werden 
diverse suggesties gedaan, onder meer om in vonnissen op trefwoord te 
kunnen zoeken, het zoeken meer "probleemgerelateerd" te maken en om de 
vormgeving van de zoekmachines te moderniseren. 

Ten slotte deed één respondent de suggestie om vonnissen interactiever te 
maken door lezers de mogelijkheid te bieden om binnen een bepaald vonnis 
op verwijzingen naar andere zaken te klikken en automatisch naar dat vonnis 
te gaan, zodat niet opnieuw hoeft te worden gezocht. Ook werd gesuggereerd 
om oudere conclusies van de advocaat-generaal beschikbaar te maken. 
Online is dit niet altijd het geval.

(vii) Het Gemeenschapsrecht bekender en zichtbaarder maken

Zorgen dat het Gemeenschapsrecht zichtbaarder wordt in de nationale media 
en uitleggen hoe dit rechtsstelsel van invloed is op het dagelijkse leven van 
burgers in de hele EU was een belangrijk punt voor meerdere respondenten 
uit Zweden, Cyprus en Spanje.

(viii) Interoperabiliteit van juridische databanken van lidstaten en 
de Gemeenschap

In plaats van de oprichting van een Europese databank zoals voorgesteld in 
hoofdstuk 7 (c) onder (iv) stelden twee rechters voor om zoekfuncties voor het 
Gemeenschapsrecht beter te verwerken in gerenommeerde en veel gebruikte 
nationale juridische databanken, waaronder het Duitse juridische 
informatiesysteem Juris.

(d) Verbeteren van de totstandkoming van wetgeving in de 
Gemeenschap 

(i) Betere wetgeving

Een zeer groot deel van de respondenten (71%) stelde voor om de manier te 
veranderen waarop wetgeving in de Gemeenschap tot stand komt. 
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In een reeks antwoorden werd erop aangedrongen om taal en structuur van 
de wetgeving duidelijker en systematischer te maken. De vraag naar meer 
vereenvoudiging, eenduidigheid en nauwkeurigheid in wetgeving die werd 
verwoord door een rechter van eerste aanleg uit Bulgarije staat model voor 
veel van deze antwoorden. Een Duitse rechter van eerste aanleg stelde voor 
om overmatige kruisverwijzingen naar oudere wetgeving te vermijden. Een 
Franse rechter van eerste aanleg meende dat de gecompliceerdheid van 
communautaire besluiten en formuleringen soms welhaast "surrealistische" 
vormen aanneemt en dat de verordening inzake plantenvariëteiten29 en de 
Brussel II "bis"-verordening hier goede voorbeelden van zijn. Twee 
respondenten vonden dat de toepassing ratione temporis van verordeningen 
en met name van richtlijnen moeilijk te beoordelen is, en ook niet op een erg 
praktische manier wordt gepresenteerd. Een in financiële zaken 
gespecialiseerde rechter adviseerde verder om te komen tot een stroomlijning 
van de officiële namen van richtlijnen en verordeningen, omdat deze niet 
goed geschikt zijn voor verwijzingen in richtlijnen. Een andere opmerking over 
de taal was dat het taalgebruik in verschillende wetgevingsinstrumenten 
consistenter moet zijn. Wel was een Duitse rechter van mening dat 
dubbelzinnigheid en gecompliceerdheid onvermijdelijk het gevolg zijn van de 
onwil van lidstaten om hun rechtsstelsels zelfs maar in bescheiden mate te 
harmoniseren.

Een rechter van een patentrechtbank van laatste aanleg wees op het feit dat 
sommige bepalingen pas op het allerlaatste moment in de wetgeving van de 
Gemeenschap worden opgenomen. Toch is het de taak van de wetgever in 
de Gemeenschap om te zorgen dat deze laatste toevoegingen met het acquis
verenigbaar zijn en passen binnen een logisch stelsel van regelgeving.

Diverse rechters hadden kritiek op de in hun ogen onnodig lange preambules 
van bepaalde communautaire besluiten.

Twee rechters vroegen om een ruimer gebruik van verordeningen in plaats 
van richtlijnen, om redenen van rechtszekerheid en duidelijkheid. Diverse 
respondenten vroegen om meer transparantie van de Raad en het Parlement 
tijdens het wetgevingsproces, om teleologische interpretaties van deze wetten 
na goedkeuring te bevorderen.

Ten slotte pleitte één rechter die als deskundige betrokken was geweest bij 
het netwerk inzake het Gemeenschappelijk referentiekader op het gebied van 
het Europees verbintenissenrecht voor een stelselmatiger raadpleging van de 
rechterlijke macht door de Commissie voordat zij met wetvoorstellen komt.

(ii) Codificatie en officiële compendia van het 
Gemeenschapsrecht

                                               
29 Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire 
kwekersrecht, PB L 227 van 01.09.1994, blz. 1
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Het idee van codificatie van het Gemeenschapsrecht, waardoor het bij het 
oplossen van een juridisch vraagstuk niet langer noodzakelijk is om naar 
meerdere bronnen te verwijzen, werd met enige nadruk genoemd door Franse 
en Duitse rechters (22%). Veel rechters zagen dit als onderdeel van een veel 
bredere inspanning om het Gemeenschapsrecht te vereenvoudigen en een 
betere toegang tot informatie te waarborgen.

(iii) Betere vertaling van rechtshandelingen en vonnissen van het 
HvJ

Een klein aantal Poolse rechters en een Finse rechter (in totaal ging 6% van 
de antwoorden over dit onderwerp) zouden graag zien dat rechtshandelingen 
van de Gemeenschap en vonnissen beter worden vertaald.

(e) Verbeteren van de talenkennis van rechters 

Rechters uit een breed samengestelde groep van lidstaten met vooral veel 
"nieuwe" lidstaten wilden graag prioriteit geven aan taaltrainingen voor 
rechters. Een groot aantal respondenten die andere suggesties deden, kwam 
daarnaast ook met deze suggestie. Zo meende een Sloveense rechter dat dit 
punt absoluut urgent is, terwijl een Poolse rechter aangaf dat onvoldoende 
kennis van andere talen een fundamenteel probleem is, dat vooruitgang op 
andere gebieden belemmert. 

Een Italiaanse rechter gaf aan dat talenkennis een vereiste is voor direct 
contact tussen rechters uit verschillende lidstaten. Op zijn beurt is dat contact 
dan weer de hoeksteen voor justitiële samenwerking in civiele en 
strafrechtelijke zaken. Een Duitse rechter deed in aanvulling hierop de 
suggestie van een overzicht met de talenkennis van alle rechters op een 
bepaald gebied, om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen, 
bijvoorbeeld met behulp van de verordening inzake handelingen tot het 
verkrijgen van bewijs. 

Een Oostenrijkse rechter vroeg zich af of taaltrainingen niet verplicht zouden 
moeten worden gesteld voor rechters of rechters in opleiding. Alle 
respondenten vonden - net als in de antwoorden over juridische scholing - dat 
dergelijke trainingen voor de deelnemers gratis moeten zijn.

Ten slotte waarschuwde een rechter uit het Verenigd Koninkrijk tegen 
taalkundige isolatie, maar wees hij ook op de beperkte budgetten voor de 
rechterlijke macht.30 Er bleek weinig belangstelling te bestaan om van zijn 
brede talenkennis gebruik te maken. Hij had het daarbij gelaten en zich verder 
beperkt tot het nationale recht. 

                                               
30 Zie de uitgave 2006 van het rapport "European Judicial Systems" (Europese rechtssystemen) van de 
Europese commissie voor de doelmatigheid van de Justitie (CEPEJ), blz. 17-44.
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(f) Verbeteringen door nationale autoriteiten en rechterlijke macht 

9%

9%

3%3%3%

Better transposition and 
implementation

42%

More time available for 
training

31%
Better transposition and implementation of Community
law
More time available for training

A body to assist judges with Community law matters

Specialised judges within national courts

National "liaison" judges

e-Justice

Role of national supreme courts

Legenda:
Better transposition and implementation of Community law = Betere omzetting en uitvoering van het Gemeenschapsrecht
More time availabe for training = Meer tijd beschikbaar voor scholing
A body to assist judges with Community law matters = Afdeling op ministeries voor ondersteuning van rechters op het gebied
van het Gemeenschapsrecht
Specialised judges within national courts = Gespecialiseerde rechters binnen nationale rechtbanken 
National "liaison" judges = Nationale liaisonrechters
e-Justice = E-justitie
Role of national supreme courts = Rol van nationale hooggerechtshoven

(i) Betere omzetting en uitvoering van het Gemeenschapsrecht

Het meest gegeven antwoord over de rol van nationale autoriteiten (42%) was 
het verzoek om een betere omzetting en uitvoering van het 
Gemeenschapsrecht op binnenlands niveau. Omzetting moet snel en volledig 
plaatsvinden. Twee rechters waarschuwden voor de gevaren van "optuigen", 
wat inhoudt dat in de nationale omzettingsmaatregelen nadere eisen worden 
opgenomen die geen deel uitmaakten van de oorspronkelijke richtlijn. 
Meerdere rechters, onder wie een rechter van een Frans hof van beroep, 
achtten het van wezenlijk belang dat tabellen worden gepubliceerd waarin 
staat aangegeven waar elk deel van een bepaalde richtlijn is verwerkt in 
nationale wetgeving. Ten slotte werd de suggestie gedaan om publicatie van 
de richtlijn in combinatie met de nationale wet of het nationale instrument 
waarmee zij wordt omgezet verplicht te stellen, om zo duidelijker te maken 
wat de achtergrond van de nationale wet is.
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(ii) Betere scholingsmogelijkheden

Veel rechters (31%) merkten op dat het weinig zin heeft om 
scholingsmogelijkheden te creëren wanneer een rechter door zijn 
werkbelasting geen tijd voor deze scholing kan vrijmaken. Meerdere 
respondenten vonden dat zij in hun werk te zwaar worden belast en zich in 
een niet te benijden positie bevinden. Eén rechter merkte op dat met scholing 
op het gebied van het Gemeenschapsrecht geen rekening wordt gehouden bij 
promoties en afspraken, hetgeen bepaald geen stimulans is voor verdere 
studie van het Gemeenschapsrecht.

(iii) Afdeling op ministeries voor ondersteuning van rechters op 
het gebied van het Gemeenschapsrecht.

Een kleine minderheid van rechters was van mening dat een speciale afdeling 
op hun nationale ministerie van Justitie de aangewezen instantie zou zijn om 
hen te ondersteunen. Rechters van alle rechtbanken zouden zich tot deze 
afdeling kunnen richten met bijzondere onderzoeksvragen of dringende 
verzoeken om informatie.

(iv) Gespecialiseerde rechters binnen nationale rechtbanken en 
liaisonrechters

Meerdere Zweedse rechters van eerste aanleg vonden het een goede 
werkwijze om elke rechter binnen een rechtbank een bepaald vakgebied 
(waaronder het Gemeenschapsrecht) te laten bijhouden, zodat hij vragen van 
collega's op dat gebied kan beantwoorden. Een ander idee is dat van 
rechtbankcoördinatoren voor Europees recht, die in Nederland zijn ingevoerd.

Een Belgische rechter zou graag zien dat zijn lidstaat de rol van "liaison"-
rechter invoert om de samenwerking tussen rechtbanken te vergemakkelijken 
bij grensoverschrijdende geschillen, onder meer in familiezaken, zoals dat in 
bepaalde lidstaten reeds het geval is. 

(v) E-justitie

Een respondent van een Poolse rechtbank juichte de ontwikkeling van e-
justitie toe, en in het bijzonder van een beter gebruik van 
informatietechnologie bij rechtbanken.

(vi) Rol van nationale hooggerechtshoven

Meerdere rechters van eerste aanleg waren van mening dat nationale 
hooggerechtshoven meer moeten doen om hun jurisprudentie af te stemmen 
op die van het Hof van Justitie, dat in sommige gevallen de consument beter 
beschermt.
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(g) De EU moet minder doen, maar wel beter 

(i) Minder wetgeving, meer verwijzing naar subsidiariteit

Een groot aantal rechters riep de EU op om minder wetgeving te produceren, 
en het HvJ om zich minder activistisch op te stellen in zijn interpretatie van de 
Verdragen en de secundaire wetgeving. Teveel wetgeving werd op zichzelf 
als "onrechtvaardig" voor burgers beoordeeld, en sommige rechters vonden 
dit intimiderend. Zelfbeperking was hierbij het sleutelwoord, met name op 
wetgevend niveau, door een stringentere toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel. Tot de gebieden waarop de justitiële activiteiten als 
overmatig worden ervaren, behoren gezondheidszaken en niet-
geharmoniseerde winstbelastingen.

(ii) Afschaffen van de rechtstreekse toepasselijkheid

Slechts enkele respondenten vonden het moeilijk om met het beginsel van 
rechtstreekse toepasselijkheid om te gaan. Zo vond een rechter het bijzonder 
moeilijk om aan een partij te moeten uitleggen dat deze een zaak had 
verloren, hoewel zij zich nauwgezet aan de binnenlandse wet had gehouden. 
Deze respondenten pleitten er daarom voor om terug te vallen op een strikt 
duaal systeem, waarbij het gemeenschapsrecht alleen rechtsgevolgen kan 
hebben via nationale uitvoeringswetgeving. Inbreukprocedures zouden dan 
voor de Commissie het enige instrument zijn om te waarborgen dat lidstaten 
naar behoren de verplichtingen nakomen die zij op grond van de Verdragen 
hebben, en individuele burgers hoeven geen rol te spelen in dit internationale 
proces.

(h.) Verbeteringen bij het HvJ 

(i) Vorm en stijl van arresten

Veel rechters hadden er moeite mee om arresten van het HvJ te begrijpen. 
Het voornaamste punt van kritiek van Duitse rechters was het gebrek aan 
systematische redeneringen en interne en externe consistentie van 
beslissingen, hoewel één respondent aangaf dat rechters uit die lidstaat zich 
hier aantoonbaar te veel zorgen om maken. De meeste respondenten 
klaagden dat de stijl van het HvJ sterk verschilt van de in hun eigen land 
gehanteerde stijl, wat tot gevolg heeft dat het bestuderen van arresten van het 
HvJ buitengewoon veel inspanning vergt. Een rechter uit het Verenigd 
Koninkrijk was ook van mening dat arresten van het HvJ soms ondoorzichtig 
zijn, en vond dat arresten op nationaal niveau eenvoudiger toepasbaar zijn 
wanneer zij zijn geschreven in de vollere en duidelijker stijl van de conclusies 
van de advocaat-generaal.
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(ii) Nauwer contact met nationale rechters

Meerdere rechters van rechtbanken van eerste tot laatste aanleg vonden dat 
meer dialoog tussen nationale rechtbanken en gerechten van de 
Gemeenschap nuttig kan zijn voor een beter gebruik van het 
Gemeenschapsrecht door de nationale rechterlijke macht. In wezen klinkt ook 
hier weer de sterke roep van nationale rechters om meer betrokken te worden 
bij alle stadia van de procedure voor prejudiciële beslissingen (zie hoofdstuk 4 
(g) onder (iv), en om bij hun opleiding meer contacten hebben met rechters en 
ambtenaren van het HvJ.

Andere punten met betrekking tot de website van het HvJ zijn al aan de orde 
gekomen in hoofdstuk 7 (c) onder (vi).

(i) Scholing van advocaten 

Aangezien veel rechters het in de meeste gevallen aan de procespartijen 
overlaten om een beroep op het Gemeenschapsrecht te doen (zie hoofdstuk 6 
(b) onder (i)), leek het een aantal respondenten (6%) vanzelfsprekend om 
meer aandacht te schenken aan de opleiding van advocaten dan aan hun 
eigen scholing. Als advocaten vaker een beroep op het Gemeenschapsrecht 
zouden doen wanneer dat relevant is voor hun conclusies, moeten rechters 
deze zaken vaker onderzoeken. 

Er moet echter nog veel worden gedaan. Volgens een Belgische rechter van 
beroep hebben de meeste advocaten zich het bestaan van de rechtsorde van 
de Gemeenschap nog niet eigen gemaakt, en zien zij de EU meer als een 
bureaucratisch dan als een wetgevend lichaam. Een rechter van een hoge 
bestuursrechtbank merkte teleurgesteld op dat de Balie in zijn land geen 
cursussen Gemeenschapsrecht meer aanbood omdat daar onvoldoende 
vraag naar is en de kosten te hoog zijn. 

(j) Veranderen van de wezenlijke eigenschappen van de Unie

Een zeer kleine groep rechters stelde voor om de constitutionele structuur van 
de Europese Unie ingrijpender te wijzigen. De belangrijkste gegadigde voor 
verandering zijn de taalregels van de Unie. Meerdere rechters zouden graag 
zien dat het Engels de enige werktaal in de Unie of zelfs de enige authentieke 
taal voor wetten van de Gemeenschap wordt, om de communicatie tussen 
rechters te vereenvoudigen en om problemen die verband houden met 
vertaling en authentieke uitlegging te voorkomen. Ten slotte adviseerde één 
rechter om de EG-en EU-verdragen samen te voegen tot één enkel verdrag, 
zoals voorgesteld in het in 2004 ondertekende Constitutioneel Verdrag.31

                                               
31 Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa Europa van 16.10.2004, PB C 310/1
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Improvements in the way in which Community legislation is made Improvements in the linguistic competence of judges
Improvements by national authorities or national judiciary The EU must "do less better"
Improvements at ECJ level Training lawyers
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Legenda:
Suggestions for a better understanding and use of Community law = Suggesties voor een beter begrip en gebruik van het 
Gemeenschapsrecht
Improvements in all aspects of Community law training for judges = Verbetering van alle aspecten van de opleiding van rechters 
op het gebied van het Gemeenschapsrecht
Improvements in teh way in which Community legislation is made = Verbeteren van de totstandkoming van wetgeving in de 
Gemeenschap
Improvements by national authorities of national judiciary = Verbeteringen door nationale autoriteiten of rechterlijke macht
Improvements at ECJ level = Verbeteringen bij het HvJ
Changing fundamental characteristics of the Union = Veranderen van de wezenlijke eigenschappen van de Unie
Better access to information = Betere toegang tot informatie
Improvements in the linguistic competence of judges = Verbeteren van de talenkennis van rechters
The EU must "do less better" = De EU moet minder doen, maar wel beter
Training Lawyers = Scholing van advocaten
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8. Exemplaar van de vragenlijst die aan nationale rechters werd gezonden

COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

DE ROL VAN DE NATIONALE RECHTER IN HET RECHTSSTELSEL 
VAN DE EUROPESE UNIE

VRAGENLIJST

Omcirkel het juiste antwoord en geef daar waar nodig een toelichting.
Deze vragenlijst is anoniem

I. Toegang tot het Gemeenschapsrecht

A. Weet u hoe u toegang kunt krijgen tot het Gemeenschapsrecht? JA - NEE

Zo ja, hoe hebt u toegang tot het Gemeenschapsrecht?

 via internet: EUR lex - CURIA - Anders: _______________________________

 informatie / scholing georganiseerd door de nationale overheden 

 informatie / scholing georganiseerd door Europese netwerken

 anders:____________________________________________________________

B. Hoe vaak raadpleegt u de jurisprudentie van het HvJ? 

 Geregeld / Zelden / Nooit

II. Informatie en scholing

A. Vindt u dat taalproblemen het vinden van goede informatie over het Gemeenschapsrecht belemmeren? 

JA - NEE

 Is er bepaalde informatie die in uw taal bijzonder moeilijk toegankelijk is? Geef een toelichting: 

_____________________________________________

 Hebt u ooit deelgenomen aan een taalcursus over juridische onderwerpen? JA - NEE. Zo ja, geef dan 

een toelichting: ________________________________________

B. Hebt u ooit deelgenomen aan een Europees scholingsprogramma als TAIEX/ EJTN/ ERA enz.? JA - NEE

Zo ja, beantwoord dan de volgende vragen:

 Naam van het programma: ____________________________________________
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 Werd uw deelname bekostigd? JA - NEE

o Zo ja, voor welk percentage? ____________ %

o Vond u uw eigen financiële bijdrage te hoog? JA - NEE

o Vindt u dat uw deelname aan scholing kosteloos moet zijn? JA - NEE

 Gelden er voorwaarden voor deelname aan dergelijke scholingen? JA - NEE

o Zo ja, geef dan een toelichting: _______________________________________________

 Hoe vaak hebt u aan dergelijke scholingen deelgenomen? ____________x

C. Kent u nationale scholingsprogramma's op het gebied van het Gemeenschapsrecht? JA - NEE 

Zo ja, geef dan een toelichting: ______________________________________________________

 Hebt u ooit deelgenomen aan een dergelijk nationaal programma? JA - NEE

 Zo ja, beantwoord dan de volgende vragen:

 Naam van het programma: ____________________________________________

 Werd uw deelname bekostigd? JA - NEE

o Zo ja, voor welk percentage? _______ __ %

o Vond u uw eigen financiële bijdrage te hoog? JA - NEE

o Vindt u dat uw deelname aan scholing kosteloos moet zijn? JA - NEE

 Gelden er voorwaarden voor deelname aan dergelijke scholingen? JA - NEE

o Zo ja, geef dan een toelichting: ________________________________________________

 Hoe vaak hebt u aan dergelijke scholingen deelgenomen? ____________x

D. Bestaan er op justitieel of ministerieel niveau netwerken om rechters te informeren over:

 lopende verwijzingen voor prejudiciële beslissingen van nationale rechtbanken? JA - NEE

 relevante jurisprudentie van rechtbanken in andere lidstaten? JA - NEE

 jurisprudentie van het HvJ? JA - NEE

III. Prejudiciële beslissingen

A. Hoe bekend bent u met de procedure om een zaak naar het Europees Hof van Justitie te verwijzen?

 Goed bekend / Bekend / Onbekend

B. Hebt u ooit een prejudiciële verwijzing naar het Europees Hof van Justitie gedaan? JA - NEE

 Zo ja, beantwoord dan de volgende vragen:

 Hoeveel tijd nam de procedure in beslag (van de verwijzing tot het arrest van het HvJ)?

o Vond u dat bepaalde delen van de procedure buitensporig lang duurden? Zo ja, geef dan een 

toelichting: _________________________________________________

 Werden uw vragen door het Hof op belangrijke punten opnieuw geformuleerd? JA - NEE

o Zo ja, in welke mate? __________________________________________

 Kreeg u voldoende informatie over de formulering van de doorverwezen vragen? JA - NEE

o Zo ja, van wie? ____________________________________________

 Wat was de invloed van het antwoord van het Europees Hof van Justitie op de nationale procedure? Kon 

het eenvoudig op de feiten worden toegepast? ___________________________
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C. Kunnen procespartijen voor een lagere rechtbank op grond van uw nationale wetgeving vragen om een 

prejudiciële verwijzing naar het HvJ? JA - NEE

Zo ja,

 Kan een dergelijk verzoek worden afgewezen? JA - NEE

 Moet een afwijzing worden gemotiveerd? JA - NEE

D. Kan een nationale rechter in uw lidstaat zelf een prejudiciële verwijzing naar het Europees Hof van Justitie 

doen (zonder dat de partijen dat hebben bepleit)? JA - NEE

 Is in uw lidstaat een beslissing van een lagere rechtbank om zelf een prejudiciële beslissing te nemen 

voor beroep vatbaar? JA - NEE

o Zo ja, onder welke omstandigheden? ________________________________

E. Zijn er in uw lidstaat specifieke instanties die rechters ondersteunen bij verwijzingen voor een prejudiciële 

beslissing naar het Europees Hof van Justitie? JA - NEE

o Zo ja, welke: __________________________________________

IV. Nationale procedures

A. Bestaan er in uw lidstaat specifieke bepalingen voor de toepassing van wetgeving van de Gemeenschap en 

van algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht, waaronder: 

 interpretatie volgens het Gemeenschapsrecht? JA - NEE

o Zo ja, geef dan een toelichting: _______________________________________

 de bevoegdheid om af te wijken van nationale wetgeving die strijdig met het 

Gemeenschapsrecht is? 

JA - NEE

o Zo ja, geef dan een toelichting: _______________________________________

B. Hoe vaak wordt naar uw oordeel door partijen een beroep op het Gemeenschapsrecht gedaan? 

 Zeer vaak / Vaak / Incidenteel / Zelden / Nooit

Zo ja, op welke gebieden is dat dan meestal, en waarom?___________________________

C. Kan een nationale rechter in uw lidstaat zelf punten uit het Gemeenschapsrecht gebruiken (zonder dat de 

partijen dat bepleit hebben)? JA - NEE

Zo ja, in welke mate gebeurt dat in de praktijk (geef zo mogelijk concrete voorbeelden)?

V. Algemene vragen

A. Hoe ziet u uw rol als "eerste rechter van het Gemeenschapsrecht" in uw dagelijks werk? 

B. Welke aanbevelingen zou u willen doen om de procedure voor prejudiciële beslissingen te verbeteren? 

C. Wat zou naar uw oordeel nuttig zijn voor een beter begrip en een beter gebruik van het Gemeenschapsrecht? 
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D. Geef a.u.b. uw verdere opmerkingen of suggesties.

(EIND)
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