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RECHTERS ZEGGEN TOEVLOED EUROPESE REGELS AAN TE KUNNEN 
 

Ondraaglijke lichtheid 
 
Het acquis communautair – alle Europeesrechtelijke regels samen – heeft een omvang van 85 dui-
zend pagina’s. Jaarlijks komen daar vele verordeningen en richtlijnen bij. Dit alles maakt ook deel 
uit van de Nederlandse rechtsorde. Kunnen rechters dit nog wel behappen?  
 
© Michel Knapen 
 
Wetgevingsjuristen? Die hebben we eigenlijk niet meer nodig. Dat was de teneur van een reactie van 
de Amsterdamse wethouder Mark van der Horst, voorjaar 2005. Nu zeventig procent van alle regel-
geving uit Brussel komt, zijn Nederlandse wetgevingsambtenaren volgens hem zo goed als overbodig 
geworden. 
Van der Horst bevond zich in goed gezelschap. Zo kwam Tweede-Kamerlid Hans van Baalen uit op het 
zelfde percentage. Staatssecretaris Atzo Nicolaï (Europese Zaken) schatte ooit dat zestig procent van 
onze regels afkomstig zijn van de Europese Unie. Andere Europabobo’s noemden al een percentage 
van tachtig, waaronder de voormalige voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors. 
Is die enorme toevloed aan Europese regelgeving nog wel te behappen voor de Nederlandse rech-
ters? In het rapport Europeanisation of the law, vorig jaar uitgebracht door de Raad voor de Recht-
spraak, worden enkele tendensen genoemd waaruit een zwaardere belasting van rechters zou blij-
ken. Zo dringt de Europeanisering van het recht ook binnen op terreinen die er voorheen verschoond 
van waren gebleven, zoals het privaat- en strafrecht. En op gebieden zoals intellectueel eigendoms-, 
omgevings- en telecomrecht wordt Europese regelgeving steeds gedetailleerder. Nu al kent het ac-
quis communautaire een omvang van 85 duizend pagina’s. De samenstellers van het rapport ver-
wachtten dat de Europese Grondwet de zaken nog complexer zal maken, maar daarvan blijven de 
rechters voorlopig gespaard. 
Toch hebben veel rechters in hun dagelijkse werk niet altijd te maken met het Europese recht of ze 
realiseren zich niet dat een zaak een Europeesrechtelijke dimensie heeft. Komt het wel een keer na-
drukkelijk aan de orde, dan kost het veel tijd en energie om de bronnen na te lopen. Die waren dan 
ook slecht ontsloten. En vervolgens maar prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie in 
Luxemburg. Mr. Arjen Meij, rechter in het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeen-
schappen heeft zich daarover eerder beklaagd: ‘Het Hof van Justitie is geen voorlichtingsbureau’, liet 
hij bij die gelegenheid weten. Meij was dan ook een van de trekkers van het zogenoemde Eurinfra-
project. Daarmee werd beoogd de toegankelijkheid van Europese bronnen te verbeteren (door web-
technologie), de kennis van het Europese recht te vergroten (door het verzorgen van cursussen) en 
het opzetten van een netwerk van speciale gerechtscoördinatoren die binnen hun gerecht als aan-
spreekpunt kunnen dienen. 
 
Vlieguren 
Het Eurinfraproject is eind 2005 afgerond. En het lijkt erop dat het een succes is geweest, want de 
rechter weet zijn weg naar Europese bronnen steeds beter te vinden. Nog steeds geldt: ius curia no-
vit. Dat kan overigens ook op wat anders duiden: het Europese recht is helemaal niet zo pregnant 
aanwezig dan altijd werd verondersteld. 
Tot die conclusie kwamen in ieder geval de Utrechtse onderzoekers prof.mr. Mark Bovens en dr. 
Kutsal Yesilkagit begin 2005. Zij vonden het opmerkelijk dat iedereen de tachtig procent-mythe van 
Delors zat na te kakelen en besloten zelf te gaan tellen wat daarvan waar was. Hun uitkomsten wa-
ren opmerkelijk: slechts 12,6 procent van de Nederlandse wetten heeft een Europese oorsprong, en 
19,7 procent van de algemene maatregelen van bestuur en 10,1 procent van de ministeriële regelin-
gen. 
Dat is een stuk minder, en dat maakt het werk voor rechters dan ook gelijk een stuk overzichtelijker. 
Dat vindt bijvoorbeeld mr. Dirk Vergunst, sinds 1993 rechter in de rechtbank Zutphen (sector han-
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delsrecht). De Europeanisering van het recht mag dan volgens sommigen hard voortschrijden, Ver-
gunst zegt echter dat er op dat gebied in de dagelijkse praktijk sinds zijn aantreden weinig is veran-
derd. ‘Het komt gewoon niet vaak voor dat we in een civiele procedure het Europese recht moeten 
toepassen. Meestal kunnen we binnen de Nederlandse rechtssfeer blijven. Dat is anders als het gaat 
om Europese procespartijen, dan krijgen we te maken met bevoegdheidsregels. Maar het EEX-
Verdrag heeft dat alleen maar vergemakkelijkt. Nu gelden in heel de Europese Unie dezelfde regels 
voor het internationaal privaatrecht.’ 
Rechters hebben ook niet echt het gevoel met ‘Brussel’ bezig te zijn. ‘Rechters maken veel vlieguren 
in het Nederlands recht. Europees recht krijgen ze niet elke dag op hun bord’, zegt dr. Johan van de 
Gronden. Hij is hoofddocent bij het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht en tevens rechter-
plaatsvervanger te Rotterdam. Daar houdt hij zich bezig met beroepszaken tegen besluiten van de 
NMa, waarvoor de rechtbank Rotterdam (als rechter in eerste instantie) als enige bevoegd is. In die 
hoedanigheid komt hij veel in aanraking met het Europees geïnspireerde mededingingsrecht. 
Voor veel andere rechters is het Europees recht minder dagelijkse kost. Vergunst: ‘Europese rechts-
regels die zijn geïmplementeerd in het Burgerlijk Wetboek ervaar je als nationaal recht. Een enkele 
keer krijg je een wat moeilijkere Europese puzzel. Dat moet je niet elke dag krijgen, want dan kom je 
niet door je dagelijks werk heen. Maar zo af en toe is het wel leuk.’  
Zelfs het merkenrecht en andere onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht, die een sterke 
Europeesrechtelijke traditie kennen, leiden niet snel tot verrassingen. ‘Je hebt te maken met gespe-
cialiseerde advocaten. Deze rechtsgebieden zijn verder ook goed ontsloten in de Nederlandse litera-
tuur. 
Van het Eurinfra-project heeft Vergunst weinig gemerkt. ‘De coördinator Europees recht zat er al 
enige jaren. Hier op de rechtbank, maar ook in landelijk verband komen regelmatig geleerde heren 
en dames vertellen over voetangels en klemmen van het Europese recht en de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie. En de coördinator Europese recht stuurt ons met enige regelmaat een mailtje met 
bijvoorbeeld de mededeling dat er iets is geïmplementeerd, zoals aanpassingen van de wettelijke 
rente.’ 
 
Muisklikken 
Het valt, hoe dan ook, niet te ontkennen dat Brussel een wettenmachine is. ‘Niet te tellen wat daar 
vandaan komt’, zegt Van de Gronden. Het aantal Nederlandse regels is al groot en Europa heeft dat 
nog eens verdubbeld. ‘Het is onmogelijk om dat alles in detail bij te houden. Zelf ben ik geabonneerd 
op een aantal nieuwsbrieven, word door e-mails geattendeerd op regels en jurisprudentie en houd 
tijdschriften en de sites van het Hof van Justitie en de Europese Commissie bij. Met dat alles kun je 
goed op de hoogte blijven en je weg in het Europese recht vinden.’ 
Ook volgens rechter Dirk Vergunst is het de kunst het juiste pad te vinden in ‘iets dat op een doolhof 
lijkt’. ‘Maar het is allemaal redelijk goed te vinden. Op de eerste plaats geven de specialisten van de 
procespartijen je vaak al een ingang. Daarnaast is de Europese jurisprudentie een stuk toegankelijker 
geworden.’ Voorheen stonden de uitspraken van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aan-
leg in databanken van het hof zelf. Het Eurinfraproject heeft ervoor gezorgd dat aan Porta Juris nu 
ook Porta Europeae is gekoppeld. Met enkele muisklikken staat de gezochte uitspraak op het beeld-
scherm. Vergunst: ‘Er is geen principieel verschil met de toegankelijkheid van de Nederlandse recht-
spraak.’ 
Dat geluid valt ook op te tekenen uit Maastricht, de plaats die door de ‘geboorte’ van de EU in 1992 
een belangrijke rol heeft gespeeld in de Europese geschiedenis. Bij de plaatselijke rechtbank werkt 
mr. Arno Henzen, die niet alleen rechter is in de sector civiel maar ook gerechtscoördinator Europees 
recht. Die functie is enige jaren geleden als resultaat van het Eurinfraproject geïntroduceerd. Henzen 
doceerde zo’n tien jaar geleden Europees milieurecht aan de Open Universiteit, waar zijn interesse 
voor het Europese recht is ontstaan. 
Die voorkeur bespeurt hij niet bij al zijn collega’s. ‘Niet iedereen vindt Europese recht even leuk. Het 
is dan ook wel eens lastig. Aan de andere kant: we komen er vrij weinig mee in aanraking. Ondanks 
de ligging dichtbij België en Duitsland valt het aantal zaken met een Europese dimensie mee. En on-
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bekend maakt onbemind.’ Een inventarisatie enkele jaren geleden leverde nog geen tien zaken op 
jaarbasis op. Maar Henzen erkent ook dat de Europeesrechtelijke dimensie door advocaten en rech-
ters niet steeds wordt onderkend. 
Mede vanwege de ondersteuning door een werkgroep Europees recht wordt Henzen bepaald niet 
overvoerd met vragen over Europees recht. ‘Ik kan me een zaak herinneren van een vrouw die een 
medische ingreep nodig had. De vraag was of ze in een ziekenhuis in België kon worden behandeld 
zonder toestemming van haar ziektekostenverzekeraar. Mocht de vrouw, gezien het vrije verkeer van 
diensten, worden beperkt in een behandeling? Een andere zaak betrof een uroloog die in het Aca-
demisch Ziekenhuis Maastricht minder wilde werken en juist meer uren wilde maken in een com-
mercieel ziekenhuis in België. Het AZM wilde dat niet, omdat dan ook andere artsen wel eens die 
keuze zouden maken. Ook hier hadden we te maken met het vrije verkeer van personen en dien-
sten.’ 
 
Zorgen 
Het lijkt erop dat de Europeanisering van het recht op de werkvloer tot weinig problemen heeft ge-
zorgd. Wat vroeger gebeurde – voor de komst van de gerechtscoördinator Europees recht – en wat 
nog steeds gebeurt, aldus Henzen: moeilijke zaken behandelen in een meervoudige kamer. Het net-
werk van gerechtscoördinatoren fungeert als een landelijk netwerk, dus vragen worden ook doorge-
speeld naar collega’s bij andere gerechten. Dat werkt goed. En Porta Europeae is een uitstekende 
site.’ Wordt daar het antwoord niet gevonden, dan pas gaat men naar de gerechtscoördinator Euro-
pees recht. 
Henzen maakt zich wel zorgen over het toenemende aantal Europese regels. ‘Eurinfra is nu beëin-
digd. Met dat project hadden we een apart geldpotje. Maar blijft er voor de toekomst voldoende 
geld beschikbaar voor cursussen? Het gerechtsbestuur heeft gelukkig aandacht voor deze problema-
tiek en ondersteunt de werkgroepen Europese recht dan ook. We moeten wel zorgen dat de kennis 
op peil blijft.’ 
Die zorg is ontrecht, zegt mr.drs. Marlies Bouman van de Raad voor de Rechtspraak. Eurinfra mag 
dan als project zijn afgerond, de aandacht voor de Europeanisering van het recht blíjft. ‘De gerechts-
coördinatoren Europees recht, Porta Europeae en de cursussen – dat alles zal niet verdwijnen. Er 
worden niet alleen cursussen over Europees recht aangeboden maar ook wordt samengewerkt met 
rechterlijke opleidingsinstituten elders in de EU. Verder willen we de uitwisselingsprogramma’s uit-
breiden, zodat onze rechters ook in het buitenland kunnen kijken hoe ze daar werken. Ook in de toe-
komst zijn de rechters dus goed geëquipeerd het Europese recht toe te passen.’ 
Ondanks dit alles leven er nog twijfels. Vergunst: ‘Ik maak me wel eens zorgen: zien we als rechters 
bij de behandeling van een zaak niets over het hoofd? Als partijen niet klagen over een Europees-
rechtelijk aspect, weten wij het ook niet. En wordt er geen hoger beroep ingesteld, dan zal onze uit-
spraak wel goed zijn. Maar misschien zijn ook burgers zich onvoldoende bewust van hun Europese 
rechten.’ 
 

Extern advies 
Het is geen ramp wanneer rechters het Europese recht niet van voor naar achteren beheersen. De 
kunst is vooral: weet je het te vinden als je het net nodig hebt? Ook andere instanties kunnen dan 
hulp bieden, zoals het Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag. Het IJI beantwoordt vragen op 
het terrein van het internationaal privaatrecht – en dus ook IPR-zaken met een Europese dimensie. 
Het IJI ziet de laatste drie jaar een stijging van het aantal aanvragen vanuit de rechterlijke macht, zegt 
adjunct-directeur mr. Lisette Frohn. ‘Dat komt ook omdat Europese regels complexer worden. Zo is 
op 1 maart 2005 de Verordening Brussel-II bis in werking getreden, die handelt over echtscheiding, 
gezag en omgangsregelingen. We krijgen vragen van rechters als: ben ik in deze zaak wel bevoegd? 
Wordt mijn uitspraak in een andere lidstaat erkend? Hoe verhoudt deze verordening zich tot het 
Haags Kinderbeschermingsverdrag 1961 en het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980?’ Rechters 
kunnen dergelijke vragen aan het IJI voorleggen en ontvangen het antwoord verpakt in een gedocu-
menteerd rapport. De Raad voor de rechtspraak vergoedt deze rapportages. 
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Dit artikel is gepubliceerd in Mr. 2, 2006. 


