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De verwijzingsplicht van de 
hoogste rechters in Nederland en 
de Cilfit-controverse: prejudicieel 
verwijzen of niet?
Jurian Langer & Jasper Krommendijk*

Op grond van artikel 267 VWEU zijn de hoogste nationale 
rechters verplicht om prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie 
van de EU te stellen bij twijfel over de uitleg of geldigheid van 
het Unierecht. De laatste jaren is er veel te doen over deze 
verwijzingsplicht, mede als gevolg van niet-eenduidige rechtspraak 
van het Hof hierover (de ‘Cilfit-controverse’). De hoogste 
Nederlandse rechters gaan verschillend om met deze plicht en 
betrekken ook niet juridisch-inhoudelijke en soms strategische 
overwegingen bij een verwijzingsbesluit. Het is de vraag of artikel 
267 VWEU en de rechtspraak van het Hof die ruimte bieden.

* Prof.mr.dr. J. Langer is ‘agent’ 
(procesgemachtigde) voor de Ne-
derlandse regering in procedures 
bij het Hof van Justitie en hoofd 
van het Hofcluster bij het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken. Hij is 
ook bijzonder hoogleraar Europees 
recht en de nationale rechts-
orde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Dr. J. Krommendijk 
LLM is universitair hoofddocent 
Internationaal en Europees Recht 
aan de Radboud Universiteit en 
werkt aan een Veni-onderzoek 
naar de interactie tussen het Hof 
en Nederlandse, Britse en Ierse 
rechters (‘It takes two to tango. 
The preliminary reference dance 
between the Court of Justice of 
the European Union and national 
courts’). Deze bijdrage is geschre-
ven op persoonlijke titel.

1 Zie daarover onder meer: J. Langer, 
‘Article 267 TFEU: Celebrating the 
Jewel in the Crown of the Commu-
nity Legal Architecture and Some 
Hot Potatoes’, in: F. Davies, D. Ko-
chenov & J. Lindeboom (red.), The 
Internal Market and the Future of 
European Integration, Cambridge: 
Cambridge University Press 2019, 
p. 455-469; M. Broberg & N. Fen-
ger, Preliminary References to the 
European Court of Justice, Oxford: 
Oxford University Press 2014; 
C. Timmermans, ‘The European 
Union’s Judicial System’, CMLRev 
2004, p. 393-405; en T. Tridimas, 
‘Knocking on Heavens Door: Frag-
mentation, Efficiency and Defiance 
in the Preliminary Ruling System’, 
CMLRev 2003, p. 9-50. 

2 Zie J. Langer, The preliminary 
ruling procedure: old problems or 
new challenges? (oratie Gronin-

1 Inleiding 
De prejudiciële procedure van artikel 267 
VWEU geeft elke nationale rechter binnen 
de EU de bevoegdheid – en de hoogste rech-
ters zelfs de plicht – om aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (hierna: het 
Hof) vragen te stellen over de uitleg van 
een Unierechtelijke bepaling en de geldig-
heid van een handeling van een instelling 
van de EU.1 Het Hof geeft antwoord op de 
gestelde vraag en het is vervolgens aan de 
nationale rechter om met inachtneming en 
hulp van dit antwoord het nationale geschil 
op te lossen.

Artikel 267 VWEU vormt 
de cruciale schakel tussen 
het nationale recht en 
het Europees recht

Artikel 267 VWEU wordt gezien als een van 
de succesvolste bepalingen van de Europese 
verdragen.2 Het vormt de cruciale schakel 
tussen het nationale recht en het Europees 
recht, twee werelden die (nog steeds) gezien 
worden als twee verschillende, ondanks 
hun hoge mate van verwevenheid en afhan-
kelijkheid. De prejudiciële procedure vormt 
– in de woorden van het Hof – de ‘hoeksteen 
van het rechterlijke systeem’ dat de EU 
kent.3 Zij verzekert de uniformiteit van het 
Unierecht en is cruciaal voor de rechtsvor-
ming binnen de EU. Zo zijn veel belangrijke 
Unierechtelijke concepten ontwikkeld naar 
aanleiding van prejudiciële vragen. Denk 
aan de algemene leerstukken van directe 
werking en voorrang, maar ook de recente 
ontwikkelingen op het gebied van de hori-
zontale toepassing van het EU-Handvest 
van de grondrechten.4 Daarnaast draagt de 
prejudiciële procedure bij aan de rechts-
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bescherming van particulieren binnen de 
EU, hetgeen niet onbelangrijk is, gelet op 
de beperkte directe toegang voor particu-
lieren tot de Europese rechter op grond 
van artikel 263 VWEU.5 Ook is artikel 267 
VWEU een inspiratiebron geweest voor de 
invoering van een prejudiciële procedure in 
Nederland en in de Straatsburgse context.6 
Deze bijdrage focust op het Europeesrech-
telijke uitgangspunt onder artikel 267 
VWEU dat de hoogste rechter voor wie een 
vraag over de uitleg van een Unierechte-
lijke bepaling speelt, in beginsel verplicht 
is te verwijzen. De hoofdregel is aldus dat 
de hoogste rechter moet verwijzen, tenzij 
een van de uitzonderingen zich voordoet die 
het Hof geformuleerd heeft in zijn fameuze 
arrest Cilfit.7 

In deze bijdrage leggen wij allereerst uit 
wat deze uitzonderingen zijn en bespreken 
wij de controverse rondom het Cilfit-kader 
(paragraaf 2). Daarna geven wij een beeld 
van hoe de hoogste rechters in Nederland 
met hun verwijzingsplicht in de praktijk 
omgaan (paragraaf 3). Vervolgens probe-
ren wij deze praktijk te duiden in het licht 
van de verplichtingen die voortvloeien 
uit het Cilfit-arrest en het belang dat het 
Hof in zijn rechtspraak blijft geven aan de 
verwijzingsplicht van de hoogste rechters 
(paragraaf 4). 

De hoofdregel is dat de 
hoogste rechter moet 
verwijzen, tenzij een 
van de uitzonderingen 
zich voordoet die het Hof 
geformuleerd heeft in zijn 
fameuze arrest Cilfit

2 De Cilfit-controverse
De aard van de prejudiciële procedure 
is bijzonder: volgens het Hof is het een 
dialoog van rechter tot rechter die beheerst 
wordt door ‘de geest van samenwerking’.8 
In het Frans klinkt het nog deftiger: 
‘un dialogue de juge a juge précisément 
entre la Cour et les juridictions des États 
membres’.9 Kortom: het Hof en de nationale 
rechter zijn aan elkaar verbonden en heb-
ben een gedeelde verantwoordelijkheid om 
deze dialoog tot een succes te maken.10 Zon-
der vragen kan het Hof immers zijn taak 
als hoogste rechter binnen het Europese 

rechtsbestel niet uitoefenen. Tegelijkertijd 
zijn de nationale rechters op hun beurt 
afhankelijk van het antwoord van het 
Hof om het nationale geschil dat op hun 
bord ligt, op te lossen. Voor lagere rechters 
luidt de hoofdregel dat zij te allen tijde de 
bevoegdheid hebben om prejudiciële vragen 
aan het Hof te stellen, maar daartoe niet 
verplicht zijn.

Het toetsingskader voor hoogste rech-
ters op het punt van verwijzen wordt 
sinds 1982 gevormd door het arrest Cilfit. 
Samengevat is dit Cilfit-kader als volgt: 
de hoogste rechter is in beginsel verplicht 
vragen te stellen bij twijfel over de uitleg 
van het Unierecht, tenzij een van de drie 
door het Hof geformuleerde uitzonderingen 
zich voordoet:11

 – de vraag is niet relevant voor de beslech-
ting van het geschil;

 – de bepaling is reeds uitgelegd door het 
Hof (de zogeheten acte éclairé); of

 – de juiste uitleg is zo evident dat redelij-
kerwijze geen ruimte bestaat voor twijfel 
over de uitleg van het Unierecht (de 
zogeheten acte clair). 

In de rest van deze paragraaf staan wij 
vooral stil bij deze laatste uitzondering, 
juist omdat daar de meeste discussie 
over is en het lastiger is om te bepalen in 
hoeverre er sprake is van een acte clair. 
Bij de beoordeling of sprake is van een acte 
clair moet de hoogste rechter rekening 
houden met de eigen kenmerken van het 
Unierecht, de bijzondere moeilijkheden bij 
de uitleg ervan en het gevaar van uit-
eenlopende rechtspraak binnen de EU.12 
Dit kader komt erop neer dat de hoogste 
rechter alleen mag afzien van het stellen 
van prejudiciële vragen als er geen enkele 
twijfel bestaat over de juiste uitleg van het 
Unierecht. Dat zal zeer zelden het geval 
zijn. Om elke twijfel uit te sluiten moet hij 
namelijk alle taalversies (thans 23) met 
elkaar vergelijken en moet hij overtuigd 
zijn van de identieke opvattingen van alle 
andere rechterlijke instanties in de EU. In 
de literatuur is daarom gesuggereerd het 
Cilfit-kader niet letterlijk te nemen, maar 
met gezond verstand toe te passen opdat 
minder snel hoeft te worden verwezen.13 
Sommige Nederlandse hoogste rechters 
hebben in de praktijk deze suggestie ook 
opgevolgd (zie hierna paragraaf 3). 

Het Hof lijkt inmiddels de teugels enigs-
zins te laten vieren wat betreft de toepas-
sing van de Cilfit-criteria. Noemenswaardig 
in dit verband zijn de arresten Van Dijk 

gen), 2016, https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2885256 (hierna: Langer 
2016a) 

3 HvJ EU 18 december 2014 (Advies 
2/13), ECLI: EU: C: 2014: 2454, punt 
176.

4 Zie bijvoorbeeld het recente arrest 
van het HvJ EU van 22 januari 
2019, ECLI: EU: C: 2019: 43 (Cresco). 

5 Voor kritische beschouwingen zie 
onder meer: L. Gormley, ‘Judicial 
Review in EC and EU Law – 
Some Architectural Malfunctions 
and Design Improvements?’, 
Cambridge Yearbook of European 
Legal Studies 2001, p. 167-189, en 
M. van Wolferen, ‘The Limits to 
the CJEU’s Interpretation of Locus 
Standi, a Theoretical Framework’, 
Journal of Contemporary Euro-
pean Research 2016, p. 914-930. 

6 Zie voor de Nederlandse context: 
https://wetten.overheid.nl/
BWBR0031285/2012-07-01 en 
J. Krommendijk, ‘Samenloop van 
de nationale en EU prejudiciële 
procedure: Straight to the top of 
een hink-stap-sprong?’, RMThemis 
2018, p. 149-158. Voor de Straats-
burgse context: www.echr.coe.int/
Documents/Protocol_16_ENG.
pdf en de lezenswaardige blog van 
J. Gerards, ‘Protocol 16 EVRM: 
baat het niet, dan schaadt het 
ook niet?’, http://blog.montaigne 
centre.com/index.php/967.

7 HvJ EU 6 oktober 1982, ECLI: EU: 
C: 1982: 335 (Cilfit).

8 HvJ EU 24 april 2012, ECLI: EU: 
C: 2012: 233 (Kamberaj) punt 41 en 
HvJ EU 22 oktober 2009, ECLI: 
EU: C: 2009: 648 (Zurita García en 
Choque Cabrera), punt 36.

9 HvJ EU 5 juli 2016, ECLI: EU: C: 
2016: 514 (Ognyanov), punt 15.

10 Zie hierover met name Langer 
2016a. Voor visies vanuit de prak-
tijk over de aard van deze dialoog: 
K. Mortelmans, ‘Opmerkingen 
in prejudiciële zaken: lidstaat 
Nederland en het bestuursorgaan 
als partij in het hoofdgeding’, 
in: T. Baumé e.a. (red.), Today’s 
multi-layered legal order: current 
issues and perspectives. Liber 
amicorum in honour of Arjen W.H. 
Meij, Zutphen: Uitgeverij Paris 
2011, p. 219-241 en, voor een 
genuanceerdere visie: C. Wissels, 
‘De Afdeling bestuursrechtspraak 
en de prejudiciële procedure: ver-
antwoordelijkheid en regie’, SEW 
2015, p. 547-551, in het bijzonder 
p. 548. 

11 HvJ EU 6 oktober 1982, ECLI: EU: 
C: 1982: 335 (Cilfit), punten 10, 14, 
16 en 21. 

12 HvJ EU 6 oktober 1982, ECLI: EU: 
C: 1982: 335 (Cilfit), punten 17-20.

13 Voor kritische beschouwingen van-
uit Luxemburg zie: conclusie van 
13 mei 2015 van A-G Wahl in ge-
voegde zaken C-72/14 en C-197/14, 
ECLI: EU: C: 2015: 319 (X en Van 
Dijk) en een oudere conclusie van 
12 april 2005 van A-G Stix-Hackl 
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en Ferreira, die beide zien op de toepas-
sing van het Cilfit-kader door de hoogste 
rechter. In de zaak Van Dijk maakt het Hof 
duidelijk dat het enkele feit dat een lagere 
rechter over dezelfde materie reeds een 
(nog niet beantwoorde) prejudiciële vraag 
aan het Hof heeft gesteld, niet automa-
tisch betekent dat de hoogste rechter moet 
aannemen dat acte clair ontbreekt.14 Het 
Hof benadrukt daarbij dat als de hoogste 
rechter zelf niet twijfelt over de juiste uit-
leg van het Unierecht, hij niet verplicht is 
om antwoorden van het Hof op vragen van 
deze andere rechter af te wachten of zelf 
vragen aan het Hof te stellen.15 Op dezelfde 
dag dat het arrest Van Dijk werd gewezen, 
verscheen ook het arrest Ferreira.16 Het 
Hof maakt hierin duidelijk dat tegenstrijdi-
ge nationale rechtspraak evenmin automa-
tisch betekent dat geen sprake kan zijn van 
acte clair. In onze ogen legt het Hof met 
deze arresten de focus meer op de subjec-
tieve beleving van de hoogste rechter zelf. 
Het Hof lijkt daarmee de hoogste rechter 
meer ruimte te geven onder het Cilfit- 
kader om te besluiten in een specifieke 
zaak geen prejudiciële vragen te stellen.

Het Hof lijkt inmiddels 
de teugels enigszins 
te laten vieren wat 
betreft de toepassing 
van de Cilfit-criteria

Teugels laten vieren betekent echter niet 
dat de hoogste rechter onbeperkte vrijheid 
heeft.17 Integendeel, in de zaak Ferreira 
concludeert het Hof uiteindelijk dat de 
hoogste Portugese rechter de verwijzings-
plicht uit Cilfit geschonden heeft. De 
hiervoor genoemde subjectieve vrijheid 
van de hoogste rechter is volgens het Hof 
begrensd: wanneer gevaar bestaat voor 
uiteenlopende rechtspraak binnen de EU, 
dan is de hoogste rechter wel verplicht 
vragen te stellen aan het Hof.18 Dit is het 
geval wanneer rechterlijke instanties in 
verschillende lidstaten herhaaldelijk vra-
gen hebben gesteld aan het Hof over een 
onderwerp en er ook divergenties bestaan 
tussen lagere rechters in de eigen lidstaat. 
Dat het Hof daarmee de grotere vrijheid uit 
Van Dijk meteen weer afneemt, gaat ons 

in zaak C-495/03, ECLI: EU: C: 
2005: 215 (Intermodal Transports). 
Voor kritische beschouwin-
gen in de literatuur zie onder 
meer: D. Edward, ‘CILFIT and 
Foto-Frost in their Historical and 
Procedural Context’, in: M. Poiares 
Maduro & L. Azoulai (red.), The 
Past and Future of EU Law. The 
Classics of EU Law Revisited on 
the 50th Anniversary of the Rome 
Treaty 2010, Oxford: Hart Pub-
lishing 2010, p. 173-184, 179 en 
L. Keus, ‘Preliminary reference: a 
weighty obligation’, The Uncertain 
Future of the Preliminary Rulings 
Procedure, Symposium Raad van 
State 2004, p. 47-55.

14 HvJ EU 9 september 2015, ECLI: 
EU: C: 2015: 564 (X en Van Dijk). 

15 HvJ EU 9 september 2015, ECLI: 
EU: C: 2015: 564 (Van Dijk), punten 
60-61.

16 HvJ EU 9 september 2015, ECLI: 
EU: C: 2015: 565 (Ferreira da Silva 
e Brito).

17 Zie ook J. Langer, ‘De prejudiciële 
procedure en de prijs van succes’, 
Nieuwsbrief Rechtspraak Europa 
2016: www.rechtspraak.nl/Site-
CollectionDocuments/nre-2016-
nr-11.pdf#page4 

18 HvJ EU 9 september 2015, ECLI: 
EU: C: 2015: 565 (Ferreira da Silva 
e Brito), punten 43-44.
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als conclusie te ver.19 Net zoals Sevenster en 
Wissels menen wij dat in de zaak Ferreira de 
specifieke omstandigheden van die zaak een 
grote rol speelden bij het eindoordeel van het 
Hof dat de verwijzingsplicht geschonden is, 
in het bijzonder het feit dat de zaak ziet op 
het juridisch complexe begrip van overgang 
van onderneming dat veelvuldig in de recht-
spraak van het Hof aan de orde is geweest.20 
Het uitgangspunt dat de focus ligt bij de 
subjectieve beleving van de hoogste rechter 
lijkt ons daarmee overeind te blijven.  

Uit een aantal arresten na deze twee uit-
spraken blijkt echter dat het Hof vasthoudt 
aan een strikte lezing van Cilfit.21 Dit volgt 
allereerst uit de zaak Commissie/Frankrijk.22 
In deze zaak heeft het Hof voor de eerste 
keer een lidstaat veroordeeld in het kader 
van een inbreukprocedure wegens schending 
van de verwijsplicht, omdat de Franse Raad 
van State ten onrechte had geweigerd een 
prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. Het 
geschil dat aanleiding gaf tot deze uitspraak 
betreft een fiscale zaak. Hierin speelt de 
vraag of kleindochterondernemingen van 
ondernemingen dividenden kunnen genie-
ten van een bepaald belastingkrediet in een 
andere lidstaat. Het Hof heeft in 2011 in 
de zaak Accor reeds geoordeeld dat het niet 
toekennen van dit krediet aan in een andere 
lidstaat gevestigde dochterondernemingen 
Europeesrechtelijk niet door beugel kan.23 
De Franse Raad van State moest beoordelen 
of dit arrest Accor ook opgaat voor klein-
dochterondernemingen. In een eerder arrest 
in de zaak Test Claimants stond deze vraag 
ook centraal, maar dan ten aanzien van een 
Britse fiscale regeling.24 Desondanks achtte 
de Franse Raad van State het niet nodig 
een vraag aan het Hof te stellen, onder meer 
vanwege de verschillen tussen de Franse 
en Britse regeling. Vervolgens oordeelde de 
Franse Raad van State dat de Franse rege-
ling Europeesrechtelijk door de beugel kon. 
Na verschillende klachten te hebben ont-
vangen, besloot de Commissie een inbreuk-
procedure te starten tegen Frankrijk. De 
inbreuk betrof volgens de Commissie zowel 
een materiële schending van de vrijheid van 
vestiging en kapitaal als een schending van 
artikel 267 VWEU.

Het Hof heeft weinig moeite met de vast-
stelling dat de Franse regeling het mate riële 
Unierecht schendt.25 Interessanter voor deze 
bijdrage zijn de overwegingen van het Hof 
ten aanzien van de verwijsplicht. Dat afwij-
king van het Test Claimants-arrest zonder 
het stellen van vragen zou sneuvelen, is wat 

ons betreft niet verrassend. A-G Wathelet 
merkte reeds over Test Claimants op dat het 
Hof in dit arrest ‘bijzonder duidelijk geweest’ 
is.26 De onderbouwing voor de afwijking 
door de Franse Raad van State was ook zeer 
mager. Wel opvallend is het beoordelingska-
der dat het Hof in dit verband toepast.27 Het 
Hof stelt dat de Franse Raad van State niet 
met zekerheid kon weten dat zijn redenering 
evident was en koos voor een uitleg van het 
Unierecht die later strijdig bleek met die van 
het Hof in de inbreukprocedure. Volgens het 
Hof ‘impliceert’ dit ‘dat niet kan worden uit-
gesloten dat op het moment van de uitspraak 
van de Conseil d’État redelijkerwijze ruimte 
was voor twijfel over deze uitlegging’.28 Ver-
volgens oordeelt het Hof dat ‘bijgevolg’ moet 
worden vastgesteld dat de Franse Raad van 
State had moeten verwijzen ‘teneinde het 
gevaar voor een onjuiste uitlegging van het 
Unierecht af te wenden’.29

Los van de specifieke Franse casus, waarin 
allicht terecht een inbreuk is vastgesteld, 
is de redeneerwijze van het Hof niet zonder 
problemen. De situatie dat achteraf blijkt dat 
verwezen had moeten worden, komt namelijk 
zeer frequent voor. Het is volgens ons onwen-
selijk dat zo’n situatie altijd een schending 
van artikel 267 VWEU oplevert (zie hierover 
uitgebreider paragraaf 4). Dit eens te meer 
wanneer het, zoals ook in de Franse zaak, 
gaat om het niet stellen van vervolgvragen 
naar aanleiding van eerdere antwoorden van 
het Hof zoals wij hierna toelichten. 

De situatie dat achteraf blijkt 
dat verwezen had moeten 
worden, komt zeer frequent 
voor. Het is volgens ons 
onwenselijk dat zo’n situatie 
altijd een schending van 
artikel 267 VWEU oplevert

3 Waarom wel/niet een gang naar 
Luxemburg?
Hoe gaan de hoogste Nederlandse rechters 
om met de hiervoor geschetste verwij-
zingsplicht en het Cilfit-kader? Wat zijn de 
beweegredenen van rechters om te verwijzen. 
Zijn deze redenen louter juridisch-inhoude-
lijk, gerelateerd aan twijfel over de uitleg van 
het EU-recht, of zijn er ook andere overwe-
gingen? Deze vraag lijkt op het eerste gezicht 
alleen van belang voor lagere rechters die in 

19 Zoals betoogd door M. Fier-
stra, noot bij Ferreira da 
Silva e Brito, SEW 2016/15. 
Zie ook de letterlijke herha-
ling van het Cilfit-kader zon-
der nuancering in: HvJ EU 
28 juli 2016, ECLI: EU: C: 
2016: 603 (Association France 
Nature Environnement), 
JM 2016/145, m.nt. J.M.I.J. 
Zijlmans.

20 Zie H. Sevenster & C. Wis-
sels, ‘Laveren tussen Ferreira 
en Van Dijk’, in: M. Bosma, 
D. van Leeuwen & O. van 
Loon (red.), Graag nog even 
bespreken. Liber amicorum 
Henk Lubberdink, Den Haag: 
Raad van State 2016, p. 83-
93, met name p. 88.

21 Vgl. HvJ EU 28 juli 2016, 
ECLI: EU: C: 2016: 603 (As-
sociation France Nature En-
vironnement), JM 2016/145, 
m.nt. J.M.I.J. Zijlmans, 
ABRvS 31 augustus 2016, 
ECLI: NL: RVS: 2016: 2342, JB 
2016/181, m.nt. H.C.F.J.A. de 
Waele & J. Krommendijk.

22 HvJ EU 4 oktober 2018, 
ECLI: EU: C: 2018: 811 
(Commissie/Frankrijk), JB 
2018/197, m.nt. J. Krommen-
dijk.

23 HvJ EU 15 september 2011, 
ECLI: EU: C: 2011: 581 (Accor). 

24 HvJ EU 13 september 2012, 
ECLI: EU: C: 2012: 707 (Test 
Claimants in the FII Group 
litigation). 

25 HvJ EU 4 oktober 2018, 
ECLI: EU: C: 2018: 811 
(Commissie/Frankrijk), JB 
2018/197, m.nt. J. Krommen-
dijk, punten 29-46.

26 Conclusie van A-G Wathelet 
bij HvJ EU 4 oktober 2018, 
ECLI: EU: C: 2018: 626 
(Commissie/Frankrijk), JB 
2018/197, m.nt. J. Krommen-
dijk. 

27 HvJ EU 4 oktober 2018, 
ECLI: EU: C: 2018: 811 
(Commissie/Frankrijk), JB 
2018/197, m.nt. J. Krommen-
dijk, punten 105-114.

28 HvJ EU 4 oktober 2018, 
ECLI: EU: C: 2018: 811 
(Commissie/Frankrijk), JB 
2018/197, m.nt. J. Krommen-
dijk, punt 112.

29 HvJ EU 4 oktober 2018, 
ECLI: EU: C: 2018: 811 
(Commissie/Frankrijk), JB 
2018/197, m.nt. J. Krommen-
dijk, punt 113.
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beginsel niet verplicht zijn om te verwijzen. 
In de praktijk blijkt evenwel dat de hoogste 
rechters niet op de automatische piloot bij 
twijfel meteen de kwestie aan het Hof voor-
leggen. Integendeel, ook de hoogste rechters 
laten andere overwegingen meespelen. Op 
basis van reeds gedaan onderzoek naar de 
Nederlandse verwijzingspraktijk, blijkt dat 
daarbij een veelheid van motieven een rol 
spelen.30 Zonder volledigheid te claimen, 
passeren in de rest van deze paragraaf de 
volgende motieven de revue: juridisch-inhou-
delijke redenen, pragmatische en praktische 
overwegingen en strategische en rechtspoli-
tieke motieven.

Loyaliteit en rechtsvorming
Het staat buiten kijf dat juridisch-inhoude-
lijke redenen de boventoon voeren bij het 
besluit van de hoogste rechters om al dan 
niet te verwijzen. Rechters verwijzen sim-
pelweg omdat er onduidelijkheid is over de 
uitleg (of geldigheid) van het Unierecht en 
omdat duidelijkheid noodzakelijk is om het 
geschil op te lossen en een juridisch juiste 
uitspraak te doen. Het beeld is dat rechters 
gezien het Cilfit-kader zich gehouden voelen 
om te verwijzen en het Hof in te schakelen.31 
Voor sommige rechters speelt ook nadruk-
kelijk de overweging mee dat zij zich verant-
woordelijk voelen voor (het vergroten van) 
de juiste toepassing van het Unierecht. Dit 
geldt zeker voor de civiele en belastingkamer 
van de Hoge Raad.32 Beide, maar vooral de 
belastingkamer, passen naar het ons lijkt 
het Cilfit-kader uiterst trouw toe en verwij-
zen bij bijna iedere gegronde twijfel. Mede 
gezien hun rol als cassatierechter nemen 
beide kamers ook op Unierechtelijk terrein 
hun rechtsvormende taak uiterst serieus en 
willen zij eveneens bijdragen aan de ontwik-
keling van het EU-recht.

Pragmatische en praktische overwegingen
De hoogste bestuursrechters, en zeker de 
Afdeling, wegen ook pragmatische en prakti-
sche aspecten mee.33 Waar er bij voornoemde 
kamers van de Hoge Raad sprake is van 
– wat wij willen noemen – een ‘natuurlijke 
loyaliteit’, lijkt bij de bestuursrechters een 
‘natuurlijke terughoudendheid’ te gelden 
om te verwijzen en wordt vooral geprobeerd 
de zaak op andere gronden dan die waarop 
de twijfel ziet, af te doen. De hoogste be-
stuursrechters passen het Cilfit-kader met 
gezond verstand toe, waarbij de vraag is of 
een verwijzing ‘het allemaal waard is’: is de 
kwestie ‘voldoende – dat wil zeggen: niet 

volledig, maar in aanzienlijke mate – clair of 
éclairé’?34 De reden voor deze terughoudend-
heid is onder meer dat een verwijzing belas-
tend kan zijn voor partijen en prejudiciële 
vertraging oplevert in niet alleen de desbe-
treffende zaak, maar ook vergelijkbare zaken 
die dienen te worden aangehouden. Sommige 
bestuursrechters hanteren zelfs (impliciet) 
een voor nationale rechters nog minder stren-
ge toets, namelijk zoals die door het Hof in 
het Köbler-arrest is geformuleerd. In Köbler 
bepaalde het Hof dat staatsaansprakelijkheid 
voor de schade kan volgen wanneer het niet 
stellen van prejudiciële vragen door de hoog-
ste rechter een ‘voldoende gekwalificeerde 
schending’ oplevert.35 

Waar er bij de civiele en 
belastingkamer van de Hoge 
Raad sprake is van – wat 
wij willen noemen – een 
‘natuurlijke loyaliteit’, lijkt 
bij de bestuursrechters een 
‘natuurlijke terughoudendheid’ 
te gelden om te verwijzen

In het kader van deze pragmatische toepas-
sing van Cilfit maken de hoogste bestuurs-
rechters een afweging tussen het belang 
van de kwestie en de consequenties van 
een eventuele verwijzing. Een verwijzing is 
minder waarschijnlijk wanneer het belang 
beperkt is en de kwestie slechts in weinig za-
ken speelt of juist de omgekeerde situatie die 
zou leiden tot het aanhouden van een groot 
aantal vergelijkbare zaken.36 Zo erkende de 
Afdeling in een zaak over de toetsing van 
geloofwaardigheid dat de uitleg van een be-
paling in de Procedurerichtlijn niet duidelijk 
was, mede omdat het Hof deze bepaling nog 
niet had uitgelegd.37 Ondanks het feit dat het 
dus geen acte éclairé betrof, koos de Afdeling 
ervoor om de bepaling zelf uit te leggen, om-
dat zij anders ‘de halve tent stil had kunnen 
leggen’ aangezien de kwestie raakte aan zeer 
veel zaken.38 De twee kamers van de Hoge 
Raad laten echter weinig ruimte voor derge-
lijke overwegingen, met uitzondering van in 
kort gedingen, waarvoor de verwijzingsplicht 
niet geldt. Wel is het zo dat wanneer een 
uitspraak grote financiële consequenties kan 
hebben dit een bijkomende reden kan zijn om 
te verwijzen. Een voorbeeld is de civiele zaak 
Massar, waar het ging om de vraag of een 
rechtsbijstandverzekering zich ook uitstrekt 

30 In het kader van Krommen-
dijks Veni-onderzoek zijn er 
in Nederland 55 interviews 
gehouden met rechters, 
gerechtelijk medewerkers en 
A-G’s. In dit onderzoek staan 
twee vragen centraal. Ten 
eerste, wat zijn de overwegin-
gen van nationale rechters 
om al dan niet prejudiciële 
vragen aan het Hof te stellen? 
Ten tweede, hoe worden de 
antwoorden van het Hof door 
nationale rechters ‘ontvangen’ 
en ingebed? Naast interviews 
zijn alle verwijzingsbeslis-
singen en besluiten om niet 
te verwijzen uit de periode 
2013-2016 geanalyseerd. 

31 J. Krommendijk, ‘De belas-
tingkamer en prejudiciële 
verwijzingen naar het Hof 
van Justitie: de meest loyale 
rechter van de EU?’, MBB 
2018/21; J. Krommendijk, 
‘De civiele kamer en de pre-
judiciële procedure: kritisch 
doch loyaal aan het Hof van 
Justitie’, TCR 2019, afl. 1, p. 
1-14.

32 Krommendijk MBB 2018/21; 
Krommendijk TCR 2019, 
afl. 1, p. 1-14.

33 J. Krommendijk, ‘De hoogste 
Nederlandse bestuursrechters 
en het Hof van Justitie: gebo-
ren danspartners? Het hoe en 
waarom van verwijzen’, NTB 
2017/34.

34 Krommendijk NTB 2017/34; 
vgl. Sevenster & Wissels 
2016, p. 91.

35 HvJ EU 30 september 
2003 ECLI: EU: C: 2003: 513 
(Köbler), NJ 2004/160, m.nt. 
M.R. Mok, AB 2003/429, m.nt. 
R.J.G.M. Widdershoven; BNB 
2004/151, m.nt. P.J. Wattel; 
Krommendijk NTB 2017/34.

36 Zie bijv. ABRvS 13 april 2016, 
ECLI: NL: RVS: 2016: 890-891.

37 De Afdeling stelt nadrukke-
lijk dat de tekst van art. 46(3) 
van de Procedurerichtlijn 
‘geen uitsluitsel geeft’ (r.o. 
5.2.) Zie: E. Hirsch Ballin, 
‘Verantwoordelijkheid in de 
bestuursrechtspraak’, in: 
Bosma, Van Leeuwen & Van 
Loon 2016, p. 174.

38 Citaat uit interview; zie 
Hirsch Ballin 2016, p. 173-
174.

39 HR 3 oktober 2014, ECLI: 
NL: HR: 2014: 2901 (Massar), 
r.o. 3.7.4.

40 J. Krommendijk, ‘Van Mid-
delburg tot Almelo. Het hoe 
en waarom van prejudiciële 
vragen aan het Hof van Justi-
tie van de Europese Unie door 
Nederlandse lagere rechters’, 
Recht der Werkelijkheid 2018, 
afl. 3, p. 7-27.
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tot bestuursrechtelijke geschillen bij het 
UWV waarvoor geen verplichte procesverte-
genwoordiging geldt.39

Ondanks de focus van dit artikel op de 
hoogste rechter is een uitstapje naar de ver-
wijzingspraktijk van niet-verwijzingsplichtige 
lagere rechters interessant om het belang van 
pragmatische en praktische redenen nader 
te duiden. Het zal geen verbazing wekken 
dat lagere rechters vooral deze redenen laten 
meespelen bij hun besluit om al dan niet te 
verwijzen.40 Naast het hiervoor genoemde 
belang van de vraag en de gevolgen van een 
verwijzing voor andere zaken en de partijen, 
kan ook worden gedacht aan meer organisa-
torische aspecten zoals de tijdsdruk bij lagere 
rechters en het feit dat zij veelal als beslisma-
chines opereren en zaken tijdig willen afdoen. 
De zittingsdruk maakt dat de nadruk ligt 
op zaken zelf afdoen. Anders dan de hoog-
ste rechters hechten de lagere rechters ook 
meer waarde aan de positie van partijen ten 
opzichte van verwijzen. De meeste zullen niet 
verwijzen als partijen daartegen zijn. Ook 
speelt mee dat niet alle lagere rechters over 
voldoende EU-rechtelijke expertise beschik-
ken of voldoende bekend zijn met de prejudi-
ciële procedure.41 Als gevolg daarvan wordt 
verwijzing door sommige lagere rechters ook 
als een hele stap gezien, ook psychisch vanwe-
ge een ‘angst’ bij sommigen om een verkeerde 
vraag te stellen.42 Wat ook nog van belang is, 
zijn de ideeën van lagere rechters over hun 
rol ten opzichte van de hoogste rechter.43 De 
meeste lagere rechters vinden dat het stellen 
van prejudiciële vragen een prerogatief van 
de hoogste rechter is, gezien hun beperkte 
rechtsvormende taak of vanwege de ken-
nisvoorsprong. De meeste lagere rechters 
proberen de zaak daarom zo af te doen dat 
verwijzing niet nodig is, zelfs al is er twijfel 
over de uitleg van het Unierecht.44 Het is in 
dat licht niet verassend dat sommige lagere 
belasting- en civiele rechters vragen over de 
uitleg van het Unierecht middels de nationale 
prejudiciële procedure voorleggen aan de 
Hoge Raad om hem de keuze te laten al dan 
niet de gang naar Luxemburg te maken.45

Strategische en rechtspolitieke overwegingen 
en vragen naar de bekende weg
Soms stellen rechters ook vragen over kwes-
ties die eigenlijk clair zijn en waarover dus 
geen (sterke) twijfel is. Dit doet de belasting-
kamer bijvoorbeeld in sommige douanezaken 
die betrekking hebben op de tarifaire inde-
ling van goederen op basis van de Gecombi-
neerde Nomenclatuur.46 De kamer is uiterst 

voorzichtig in dit soort zaken en verwijst 
mede om mogelijke concurrentieverstoring 
te voorkomen en de uniforme toepassing 
van het Unierecht te garanderen. Het idee 
is namelijk dat de Hoge Raad geen probleem 
heeft met het uitleggen van het EU-recht, 
maar graag het woord aan Luxemburg laat 
om de kwestie voor ‘heel Europa’ te beslech-
ten, zodat de (rechterlijke) autoriteiten in 
alle lidstaten dezelfde lijn trekken. Als de 
Hoge Raad eigenstandig een bepaald, voor 
Nederland mogelijk nadelig, tarief zou kiezen 
dan kan dit leiden tot de verlegging van 
handelsstromen naar lidstaten met een gun-
stiger tarief.47 Vergelijkbaar zijn verwijzingen 
waarmee rechters het Hof aanzoeken als een 
soort scheidsrechters in een transnationaal 
conflict met een andere nationale (rechter-
lijke) autoriteit. Ook in zulke gevallen is geen 
sprake van (sterke) twijfel over de uitleg van 
het EU-recht. Dit was bijvoorbeeld het geval 
in een zaak bij de Centrale Raad van Beroep 
waarin een in Nederland wonende grenswer-
ker genaamd Mertens in Duitsland zonder 
succes een WW-uitkering aanvroeg na het 
verlies van zijn baan. Voor de Centrale Raad 
van Beroep – en later ook het Hof – was het 
overduidelijk dat Mertens de uitkering toe-
kwam, alleen wilden de Duitse (rechterlijke) 
autoriteiten niet meewerken.48 De verwijzing 
naar het Hof had als doel om de kwestie met 
gezag te beslissen om zo Duitse medewerking 
te verzekeren. 

Het idee is dat de Hoge Raad 
geen probleem heeft met het 
uitleggen van het EU-recht, 
maar graag het woord aan 
Luxemburg laat om de kwestie 
voor ‘heel Europa’ te beslechten

Het is niet alleen in een transnationale 
context dat het Hof als nuttige bondgenoot 
wordt aangezocht. Dit gebeurt ook intern 
vis-à-vis de wetgever of andere, vaak hogere, 
rechters. In zo’n geval kan gesproken worden 
van meer strategische rechtspolitieke over-
wegingen.49 Ook voor dergelijke verwijzingen 
geldt dat het vaak kwesties zijn die voor de 
verwijzende rechters eigenlijk wel duidelijk 
zijn. Een voorbeeld van zo’n verwijzing is de 
vraag van de Internationale Rechtshulpka-
mer (IRK) van de rechtbank Amsterdam in 
de zaak A., over hoe de Overleveringswet zich 
verhoudt tot het EAB-Kaderbesluit 2002/584/
JBZ.50 De rechtbank leek het antwoord wel 

41 Zie bijv. Rb. Zeeland-West Bra-
bant 20 april 2017, ECLI: NL: 
RBZWB: 2017: 2454, r.o. 4.18.

42 Voor een algemene oproep 
niet bang te zijn: J. Langer, 
‘Wie is er bang voor de preju-
diciële procedure?’, Strafblad 
2017/32.

43 J. Krommendijk, ‘De lagere 
rechter aan banden. Is er nog 
ruimte voor de lagere rechter 
om te verwijzen naar het 
HvJ?’, SEW 2018/73.

44 Zie bijv. Rb. Noord-Nederland 
26 maart 2013, ECLI: NL: RB-
NNE: 2013: BZ6427, r.o. 3.15.

45 Zie bijv. Rb. Zeeland-West 
Brabant 1 augustus 2016, 
ECLI: NL: RBZWB: 2016: 4829; 
HR 3 maart 2017, ECLI: 
NL: HR: 2017: 342 (Köln-Ak-
tienfonds Deka), r.o. 7.14-15. 
Interessant is dat Ierse lagere 
rechters hierover anders 
denken: voor hen is vooral het 
doen van een juridisch juiste 
uitspraak van belang en ver-
wijzen zij liever in een vroeg 
stadium om zo hoger beroep 
en cassatie te voorkomen en 
aldus partijen maar ook de 
hogere rechters te verlichten. 
Zie hierover uitgebreider 
op basis van 28 interviews, 
J. Krommendijk, ‘Why do 
lower courts refer in the 
absence of a legal obligation? 
Irish eagerness and Dutch 
disinclination’, in: M. Belov 
(red.), Judicial Dialogue, 
T.M.C. Asser/Springer 2019.

46 HR 3 februari 2015, ECLI: 
NL: HR: 2015: 285 (Sonos).

47 Zie hierover Krommendijk 
MBB 2018/21.

48 CRvB 9 december 2013, 
ECLI: NL: CRVB: 2013: 2665, 
r.o. 3.8-10; HvJ EU 5 februari 
2015, ECLI: EU: C: 2015: 62 
(Mertens).

49 In de literatuur wordt wel 
gesproken van ‘judicial 
empowerment’. J.H.H Weiler, 
‘A Quiet revolution: The 
European Court of Justice and 
its interlocutors’, Comparative 
Political Studies 1994, afl. 4, 
p. 510-534; K. Alter, ‘Explain-
ing national court acceptance 
of European Court jurispru-
dence: A critical evaluation of 
theories of legal integration’, 
in: A-M. Slaughter, A. Stone-
Sweet & J. Weiler (red.), 
The European Courts and 
National Courts, Oxford: Hart 
Publishing 1998, p. 225-250.

50 Rb. Amsterdam 21 augustus 
2015, ECLI: NL: RBAMS: 2015: 
5422; HvJ EU 25 september 
2015, ECLI: EU: C: 2015: 634 
(A.). Voor een uitgebreidere 
bespreking, zie J. Krommen-
dijk & M. Loth, Europese 
rechters in gesprek; verhalende 
annotaties, Den Haag: Boom 
juridisch 2018.
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te weten, en overwoog in haar verwijzing 
zonder enig voorbehoud of verwijzing naar 
tegenargumenten dat het Kaderbesluit het 
niet toestaat dat de Wet overlevering beperkt 
tot de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraf-
fen waarop in Nederland een maximum van 
ten minste twaalf maanden staat.51 Ook voor 
het Hof was het kennelijk evident dat deze 
beperking niet mogelijk was op grond van het 
Kaderbesluit. Het Hof had slechts 23(!) dagen 
nodig voor de beantwoording, vond het niet 
nodig om een A-G in te schakelen, en deed 
uitspraak in de vorm van een met redenen 
omklede beschikking, waarmee het aangaf 
dat er over het antwoord redelijkerwijs geen 
twijfel was.52 Het lijkt erop dat de rechtbank 
dus niet zozeer een vraag had, maar vooral 
steun vanuit Luxemburg wenste voordat 
zij de Nederlandse wet onverbindend zou 
verklaren. Voor bijna alle verwijzingen van 
de IRK geldt dat deze kennelijk (mede) ten 
doel hebben om steun vanuit Luxemburg 
te verkrijgen richting de hoogste rechter of 
wetgever.53 Er is ook een aantal verwijzingen 
van vooral lagere vreemdelingenrechters 
dat als doel heeft steun te krijgen van het 
Hof voor een bepaalde uitleg om daarmee de 
vanuit het perspectief van de vreemdeling 
strengere lijn van de Afdeling te corrigeren. 
Zo probeerde de Middelburgse rechtbank 
haar gelijk te halen omtrent de uitleg van de 
Privacyrichtlijn ten koste van de Afdeling.54 
Terwijl sommige geïnterviewde hoogste 
bestuursrechters erkenden dat in een aantal 
zaken dergelijke strategische rechtspolitieke 
motieven een rol speelden, wezen de geïnter-
viewden bij de Hoge Raad het bestaan van 
dergelijke strategieën of agenda’s binnen de 
Hoge Raad resoluut van de hand.

4 Herijking van het Cilfit-kader? 
De rechtspraak van het Hof geeft een wis-
selend beeld. Van Dijk en, in mindere mate, 
Ferreira geven het signaal dat de hoogste 
rechter meer ruimte krijgt dan in de zaak 
Cilfit. Immers, als een rechter in eigen land 
over een bepaalde rechtsvraag anders denkt 
en er zelfs een prejudiciële vraag over stelt 
of als rechters het oneens zijn (hetgeen niet 
uniek is), dan kan er nog steeds sprake zijn 
van een acte clair en gaat de verwijzings-
plicht niet op. Anderzijds maakt de zaak 
Commissie/Frankrijk duidelijk dat het Hof 
erg makkelijk een niet-nakoming van artikel 

267 VWEU vaststelt. Het Hof wijst er name-
lijk op dat er verwezen had moeten worden 
wanneer achteraf blijkt dat een uitleg van 
het Unierecht door de nationale rechter niet 
overeenkomt met de nadien gegeven uitleg 
van het Hof. Dergelijke situaties komen 
natuurlijk in de praktijk met enige regelmaat 
voor, maar het lijkt niet wenselijk dat zulke 
omissies per definitie een schending van arti-
kel 267 VWEU opleveren. Kortom: er komen 
wisselende signalen uit Luxemburg.

Moeten de hoogste rechters in Nederland 
daarom meer op hun tellen gaan passen en 
sneller verwijzen? Wij zijn van mening dat 
dit niet nodig is. Onze inschatting is dat de 
kans klein is dat er een inbreukprocedure 
tegen Nederland gestart zal worden vanwege 
niet-verwijzing. In vergelijking met hun col-
lega’s uit andere lidstaten, verwijzen Neder-
landse rechters al jaren veel en zijn zij vaste 
klant in Luxemburg. Ook valt op dat in de 
Commissie/Frankrijk-zaak de schending van 
artikel 267 VWEU slechts een van de vier 
grieven vormde, waarbij het de Commissie 
vooral te doen was om de materiële schen-
ding. De terughoudendheid van de Commis-
sie blijkt ook uit de manier waarop zij twee 
klachten van Nederlandse advocaten heeft 
afgedaan die betrekking hadden op de verwij-
zingspraktijk van de Amsterdamse rechtbank 
in overleveringszaken en enkele hoogste 
Nederlandse rechters.55 Deze terughoudend-
heid van de Commissie is niet verrassend, 
omdat het aanpakken van onrechtmatige 
rechtspraak politiek zeer gevoelig ligt.

Moeten de hoogste rechters 
in Nederland meer op hun 
tellen gaan passen en sneller 
verwijzen? Wij zijn van 
mening dat dit niet nodig is

Tegelijkertijd menen wij dat het wenselijk is 
dat het Hof de Cilfit-criteria nuanceert, zeker 
in het licht van de immer groeiende werklast 
van het Hof.56 Zo zou het Hof de verwijzings-
plicht zodanig kunnen afzwakken dat het 
bestaan van enige twijfel niet in alle gevallen 
verplicht tot het stellen van vragen.57 Het Hof 
zou hiermee een duidelijk signaal afgeven: 
hoogste rechters, neem jullie verantwoorde-
lijkheid en doe – waar mogelijk – de zaak zelf 
af. Wij kunnen daarmee goed leven.58

51 Rb. Amsterdam 21 augustus 
2015, ECLI: NL: RBAMS: 
2015: 5422, r.o. 5.4.

52 HvJ EU 25 september 
2015, ECLI: EU: C: 2015: 
634 (A.), punt 21. Interes-
sant in dit verband is dat 
A-G Sharpston op 5 april 
2019 publiekelijk tijdens 
het afscheidscolloquium van 
professor Gormley opmerkte 
dat het Hof vanwege de 
toegenomen werkdruk vaker 
gebruik zal maken van met 
redenen omklede beschik-
king om zaken af te doen. 

53 V.H. Glerum & C. Klomp, 
‘Reflecties van de Interna-
tionale Rechtshulpkamer’, 
Trema 2019/1.

54 HvJ EU 17 juli 2014, ECLI: 
EU: C: 2014: 2081 (YS tegen 
Minister voor Immigratie, In-
tegratie en Asiel en Minister 
voor Immigratie, Integratie 
en Asiel tegen M en S).

55 ‘Notice of refusal of the 
Amsterdam District Court 
to refer cases to the CJEU 
for a preliminary ruling in 
EAW cases, 30 juli 2015’, op: 
www.jahae.nl/wp-content/
uploads/2015/08/150730-
Brief-EC-EAB-vragen-HvJ-
EU-ex.-bijlagen.pdf; zie 
ook de klacht van maart 
2017 over onder meer de 
Afdeling op: https://scheers-
advocatuur.nl/wp-content/
uploads/2017/03/klacht-EC-
motivering-prejud.pdf.

56 Zo werden er in 2018 849 
nieuwe zaken aanhangig 
gemaakt bij het Hof (exclu-
sief Gerecht), een stijging 
van 110 zaken (bijna 15%) 
ten opzichte van 2017. Zie 
het jaarverslag over 2018. 
https://curia.europa.eu/
jcms/jcms/Jo2_7000/nl/.

57 Zie voor deze mooie sug-
gestie: H. Sevenster, ‘Good 
old Cilfit – pleidooi voor een 
make-over’, in: T. Baumé e.a. 
(red.), Today’s multi-layered 
legal order: current issues 
and perspectives. Liber 
amicorum in honour of Arjen 
W.H. Meij, Zutphen: Uitgeve-
rij Paris 2011, p. 297-305.

58 Een nuancering van de 
Cilfit-criteria heeft een 
prijs: een mogelijk verlies 
aan uniformiteit van het 
Unierecht. Maar, wij vragen 
ons of dat een te hoge prijs 
is om te betalen. Wij menen 
van niet, want is volledige 
uniformiteit in een EU van 
28 lidstaten niet een utopie?


