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De autonomie van de Europese 
rechtsorde en de voorrang van EU-
recht: materiële en institutionele 
aspecten
Yasmine Bouzoraa & Justin Lindeboom*

De doctrines van autonomie en voorrang van EU-recht zijn al 
decennialang controversieel. Deze bijdrage analyseert de betekenis 
van en verhouding tussen beide doctrines in het licht van de 
rechtsfilosofie van H.L.A. Hart en Joseph Raz. Naar aanleiding 
van het recente PSPP-arrest van het Bundesverfassungsgericht 
bespreekt deze bijdrage daarnaast de positie van het Hof van 
Justitie in deze autonome Europese rechtsorde.

1 Inleiding
Het Hof van Justitie van de Europese Unie 
(hierna: ‘Hof van Justitie’ of ‘Hof ’) en veel 
natio nale constitu tionele rechters hebben al 
decennialang verschillende opvattingen over 
de aard van de Europese rechtsorde.1 Natio-
nale constitu tionele rechters als het Duitse 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) en het 
Tsjechische constitu tioneel hof zijn van oor-
deel dat hun respectievelijke grondwetten 
de hoogste rechtsbron zijn en dat de geldig-
heid en voorrang van het EU-recht hieruit 
voortvloeien. Het Hof van Justitie, daaren-
tegen, stelt dat het EU-recht op een ‘auto-
nome bron’ gebaseerd is en op grond van het 
EU-recht voorrang heeft op natio naal recht. 
Deze discussie is vorig jaar opnieuw in de 
aandacht gekomen nadat het BVerfG op 
5 mei 2020 in haar PSPP-uitspraak oordeel-
de dat het opkopen van staatsobligaties door 
het Europees Stelsel van Centrale Banken 
(ESCB) dispropor tioneel is,2 terwijl het Hof 
van Justitie eerder had geconcludeerd dat 
dit programma rechtmatig is.3
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1 In dit artikel verwijst ‘de Euro-
pese rechtsorde’ naar de rechts-
orde van de Europese Unie. Deze 
omvat niet het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens.

2 BVerfG 5 mei 2020, ECLI: 
DE: BVerfG: 2020: rs2020050. 
2bvr085915 (PSPP).

3 HvJ 11 december 2018, 
C-493/17, ECLI: EU: C: 2018: 1000 
(Weiss).

Wat betekent het precies dat het EU-recht 
een ‘autonome rechtsorde’ vormt? En hoe 
verhoudt deze autonomie zich tot de doc-
trine van voorrang van het EU-recht? Wat 
is de positie van het Hof van Justitie in deze 
autonome rechtsorde, en hoe verhoudt zijn 
functie zich tot die van natio nale (constitu-
tionele) rechters? Door de bespreking van 
deze vragen beoogt deze bijdrage enerzijds 
een overzicht te geven van de karakteristie-
ken van de Europese rechtsorde en ander-
zijds daar kritisch op te reflecteren.

Paragraaf 2 bespreekt kort de doctrines 
van autonomie en voorrang zoals deze door 
het Hof van Justitie zijn ontwikkeld, in 
het licht van de positie van veel natio nale 
constitu tionele rechters voor wie hun respec-
tievelijke grondwetten de hoogste rechtsbron 
zijn. Deze paragraaf concludeert met een 
paradox: hoewel de doctrine van voorrang 
suggereert dat het EU-recht hiërarchisch 
boven het natio naal recht geplaatst moet 
worden, volgt uit de doctrine van autonomie 
dat het EU-recht een onafhankelijke rechts-
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4 HvJ 5 februari 1963, 26-62, 
ECLI: EU: C: 1963: 1 (Van Gend & 
Loos), p. 23.

5 HvJ 15 juli 1964, 6-64, ECLI: 
EU: C: 1964: 66 (Costa/ENEL), 
p. 1219.

6 HvJ 15 juli 1964, 6-64, ECLI: 
EU: C: 1964: 66 (Costa/ENEL), 
p. 1219-1220.

7 Zie bijvoorbeeld BVerfG 30 juni 
2009, ECLI: DE: BVerfG: 2009: 
es20090630. 2bve000208 (Lissa
bon); Ústavní soud České repu-
bliky (Tsjechisch constitu tioneel 
hof) 8 maart 2006, ECLI: CZ: US: 
2006: PI.ÚS.50.04; Conseil d’Etat 
(Franse raad van state) 3 decem-
ber 2001, ECLI: FR: CESSR: 2001: 
226514. 20011203; Corte costitu-
zionale della Repubblica Italiana 
(Italiaans constitu tioneel hof), 
ECLI: IT: COST: 1973: 183; 

orde is, en daarmee ook van de rechtsordes 
van de lidstaten. Deze onafhankelijkheid is 
moeilijk te rijmen met een hiërarchie tus-
sen beide rechtsordes.

Om deze paradox op te lossen, analy-
seert paragraaf 3 de autonomie en voor-
rang van het EU-recht in het licht van de 
rechtstheorieën van H.L.A. Hart en Joseph 
Raz, die de grondslag vormen van de mo-
derne, Anglo-Amerikaanse rechtsfilosofie. 
Deze paragraaf concludeert dat de auto-
nomie van het EU-recht geherformuleerd 
kan worden tot de stelling dat het EU-
recht een eigen rule of recognition heeft, 
terwijl de voorrang van het EU-recht een 
weerspiegeling is van het rechtskarakter 
van de Unie. 

Een discussiepunt dat 
tegenwoordig aan belang 
toeneemt is de verhouding 
tussen natio nale rechters 
en het Hof van Justitie 
bij de uitleg en toepassing 
van het EU-recht

De voorrang van het EU-recht is, in tegenstel-
ling tot haar vermeende autonomie, als zoda-
nig weinig controversieel. Een discussiepunt 
dat tegenwoordig echter aan belang toeneemt 
is de verhouding tussen natio nale rechters en 
het Hof van Justitie bij de uitleg en toepassing 
van het EU-recht. De PSPP-uitspraak van het 
BVerfG is het bekendste voorbeeld van deze 
discussie, nu het BVerfG niet primair aanstoot 
nam aan de voorrang van het EU-recht als 
zodanig, maar aan de stelling van het Hof van 
Justitie dat alleen het Hof zelf bevoegd is om 
de definitieve betekenis van het EU-recht vast 
te stellen. In paragraaf 4 gaan we daarom kort 
in op dit ‘interpretatiemonopolie’ van het Hof, 
en bespreken we haar grondslagen en hoe zij 
zich verhoudt tot de autonomie en voorrang 
van het EU-recht op zich.

2 De doctrines van autonomie en 
voorrang
De autonomie van de Europese rechtsorde en 
de voorrang van EU-recht werden door het 
Hof van Justitie geïntroduceerd in de welbe-
kende arresten Van Gend & Loos en Costa/
ENEL. 
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Ten aanzien van de autonomie van de Euro-
pese rechtsorde stelde het Hof in Van Gend 
& Loos dat ‘het gemeenschapsrecht derhal-
ve, evenzeer als het, onafhankelijk van de 
wetgeving der lidstaten, ten laste van par-
ticulieren verplichtingen in het leven roept, 
ook geëigend is rechten te scheppen welke 
zij uit eigen hoofde kunnen geldig maken’.4 
Deze formule introduceert de rechtstreekse 
werking van EU-recht, maar belangrijker, 
stelt dat deze rechtstreekse werking op 
grond van het EU-recht zelf tot stand komt. 
De rechtstreekse werking van EU-rechtelij-
ke bepalingen in de natio nale rechtsorde is, 
met andere woorden, onafhankelijk van de 
vraag of de betreffende lidstaat een mo-
nistische of dualistische houding heeft ten 
opzichte van internatio naal recht. 

Ruim een jaar na Van Gend & Loos 
bevestigde het Hof in Costa/ENEL dat het 
EU-recht een autonome rechtsorde in het 
leven heeft geroepen.5 Dit betekent dat EU-
instellingen, lidstaten en burgers hieraan 
onderworpen zijn, zonder dat hier tussen-
komst van natio naal of internatio naal recht 
aan te pas komt. Het Hof stelt dat het bin-
dende karakter van verordeningen, alsmede 
de rechtstreekse toepasselijkheid hiervan, 
tot gevolg heeft dat het Gemeenschapsrecht 
voorrang heeft op alle conflicterende bepa-
lingen van natio naal recht.6

De meeste constitutionele 
rechters zien de eigen 
grondwet nog steeds als 
hun hoogste rechtsbron

Ondanks de beslissingen van het Hof in 
onder andere Van Gend & Loos en Costa/
ENEL, zien de meeste constitu tionele 
rechters de eigen grondwet – en dus niet de 
Europese verdragen – nog steeds als hun 
hoogste rechtsbron. Bekende voorbeelden 
zijn de uitspraken van de hoogste rech-
terlijke instanties in Duitsland, Tsjechië, 
Italië, Polen en Denemarken.7 In praktijk 
accepteren de meeste natio nale rechters, 
ook in dualistische lidstaten als Duitsland 
en Italië, de rechtstreekse werking en voor-
rang van EU-recht, maar herleiden zij de 
geldigheid van deze doctrines tot hun eigen 
grondwet. Bijgevolg hebben diverse natio-
nale constitu tionele rechters geoordeeld 
dat de rechtstreekse werking en voorrang 
van EU-recht niet van toepassing zijn op 
EU-rechtelijke bepalingen die indruisen 

tegen de fundamentele beginselen van 
hun natio nale rechtsorde.8 Daarnaast is 
het vaste rechtspraak van bijvoorbeeld het 
Duitse BVerfG dat – gelet op het primaat 
van de Duitse grondwet – het BVerfG 
uiteindelijk bevoegd is te oordelen over de 
bevoegdheidsverdeling tussen lidstaten en 
de Unie.9 De voorrang van EU-recht strekt 
zich, aldus deze rechtspraak, slechts uit tot 
de rechtsgeldige en legitieme bevoegdheids-
uitoefening van de Unie. Aangezien deze 
bevoegdheden zijn overgedragen door de 
lidstaten overeenkomstig hun grondwette-
lijke bepalingen, hebben de hoogste natio-
nale rechters uiteindelijk het laatste woord 
over de geldigheid, toepassing en voorrang 
van het EU-recht.

Landen als Nederland en Estland gelden 
daarbij als uitzonderingen. Zo oordeelde 
de Hoge Raad in Arbeidstijden dat ‘een op 
grond van het EG-verdrag vastgestelde ver-
ordening […] krachtens dat verdrag en niet 
krachtens enig natio naal besluit gelding 
heeft en rechtstreeks toepasselijk is in elke 
lidstaat’. En vervolgens: ‘[d]ie gelding is niet 
gebaseerd op het stelsel van art. 93 en 94 
Gw’.10 De Raad van State volgde in Metten 
dezelfde lijn, bepalende dat het beginsel 
van de voorrang van het EU-recht ook geldt 
voor bepalingen die niet ‘een ieder verbin-
dend’ zijn in de zin van artikel 94 Gw.11 Het 
Riigikohus, de hoogste rechter in Estland, 
deelt het standpunt dat het EU-recht boven 
de natio nale constitutie gaat.12 

Hoewel zowel rechtstreekse werking 
als voorrang slechts langzaam door natio-
nale constitu tionele rechters werden 
geaccepteerd,13 zijn beide doctrines als 
zodanig tegenwoordig weinig controversieel. 
Belangrijker is de doctrine van de autono-
mie van EU-recht, nu deze doctrine geen 
mogelijkheid biedt om de grondslag van 
rechtstreekse werking en voorrang te bedis-
cussiëren: ofwel is de Europese rechtsorde 
autonoom, waardoor natio nale grondwetten 
en de uitleg daarvan door constitu tionele 
rechters niet de grondslag van deze rechts-
orde kunnen zijn, ofwel zijn de geldigheid, 
rechtstreekse werking en voorrang van 
EU-recht uiteindelijk gebaseerd op deze 
natio nale grondwetten en is de Europese 
rechtsorde bijgevolg niet autonoom. Een 
middenweg is ogenschijnlijk niet mogelijk.

De verschillende perspectieven op de 
grondslag van de voorrang van EU-recht, 
en daarmee de vraag of het EU-recht 
autonoom is, roepen aldus de vraag op 
welke van deze perspectieven het juiste is. 

Trybunał Konstytucyjny (Pools 
constitu tioneel tribunaal) 11 mei 
2005, K 18/04.

8 BVerfG 30 juni 2009, ECLI: 
DE: BVerfG: 2009: es20090630. 
2bve000208 (Lissabon); Højes-
teret (Deens hooggerechtshof) 
6 december 2016, UfR 2017.824 
H (Ajos); Trybunał Konsty-
tucyjny (Pools constu tioneel 
tribunaal) 31 mei 2004, K 15/04.

9 Zie bijv. BVerfG 5 mei 2020, 
ECLI: DE: BVerfG: 2020: 
rs2020050. 2bvr085915 (PSPP), 
r.o. 105-115, met verwijzingen 
naar eerdere rechtspraak.

10 HR 2 november 2004, ECLI: NL: 
HR: 2004: AR1797 (Arbeidstij
den), r.o. 3.5 en 3.6.

11 ABRvS 7 juli 1995, ECLI: NL: 
RVS: 1995: AN5284, AB 1997/117 
(Metten). Voor een kritische noot, 
zie L. Besselink, ‘De zaak-Met-
ten: de Grondwet voorbij’, NJB 
1996, afl. 5, p. 165. 

12 Riigikohus (Ests hooggerechts-
hof) 11 mei 2006, 3-4-1-3-06, 
opinie r.o. 16: ‘[…] only that part 
of the Constitution is applicable, 
which is in conformity with the 
European Union law or which 
regulates the relationships that 
re not regulated by the Euro-
pean Union law’.

13 Zie o.a. K. Alter, Establishing the 
Supremacy of European Law: 
The Making of an Internation
al Rule of Law in Europe, 
Oxford: Oxford University Press 
2003; B. Davies, Resisting the 
European Court of Justice: West 
Germany’s Confrontation with 
European Law, 19491979, Cam-
bridge: Cambridge University 
Press 2012.

14 Deze idee wordt onder andere 
uitgewerkt in de rechtstheo rieën 
van Kelsen en Merkl. Zie bijv. 
H. Kelsen, General Theory of 
Law and State, Cambridge MA: 
Harvard University Press 1945, 
p. 122-123 A.J. Merkl, ‘Prolego-
mena einer Theo rie des recht-
lichen Stufenbaues’ [1931], in: 
A. Verdross (red.), Gesellschaft, 
Staat und Recht. Untersuchun
gen zur Reinen Rechtslehre, 
Wenen: Springer 1993.

15 HvJ 6 april 1962, 13/61, ECLI: 
EU: C: 1962: 11 (Bosch/Van Rijn); 
HvJ 15 juli 1964, 6/64, ECLI: EU: 
C: 1964: 66 (Costa/ENEL).

16 De afwezigheid van hiërarchie 
tussen autonome rechtsordes 
is met name uitgewerkt door 
rechtsfilosoof Neil MacCormick. 
Zie o.a. N. MacCormick, ‘The 
MaastrichtUrteil: Sovereignty 
Now’, European Law Jour
nal (1) 1995, afl. 3, p. 259; en 
N. MacCormick, Questioning 
Sovereignty, Oxford: Oxford 
University Press 1999.

17 ‘Onafhankelijkheid’ moet hier 
worden verstaan als juridische 
onafhankelijkheid. Met andere 
woorden, het EU-recht is niet 
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Deze vraag veronderstelt echter dat er een 
hiërarchische relatie bestaat tussen normen 
van EU-recht en normen van natio naal 
recht. Deze veronderstelling is niet verba-
zingwekkend aangezien het begrip ‘voor-
rang’ een dergelijke hiërarchie suggereert. 
Ook de stelling dat het EU-recht ‘autonoom’ 
is van natio nale grondwetten lijkt sterk 
te suggereren dat het EU-recht ‘hoger’ in 
rangorde is dan natio naal recht. Daar komt 
bij dat ons rechtsdenken doorgaans sterk 
wordt gekleurd door de idee van recht als 
hiërarchisch normenstelsel.14

De rechtspraak van het 
Hof van Justitie benadrukt 
dat het Verdrag van Rome 
een eigen rechtsorde in 
het leven heeft geroepen 
die onafhankelijk is van de 
rechtsordes van de lidstaten

Toch is het idee van een hiërarchische 
relatie tussen het EU-recht en het natio-
naal recht problematisch vanuit Europees-
rechtelijk perspectief. De rechtspraak van 
het Hof van Justitie lijkt niet uit te gaan 
van een monistische relatie tussen EU-
recht en natio naal recht – waarin EU-recht 
en natio naal recht tot dezelfde rechtsorde 
behoren – maar benadrukt juist dat het 
Verdrag van Rome een eigen rechtsorde in 
het leven heeft geroepen die onafhankelijk 
is van de rechtsordes van de lidstaten.15 
Deze onafhankelijkheid lijkt eerder te cor-
responderen met een dualistische relatie 
tussen EU-recht en natio naal recht. Deze 
onafhankelijkheid van beide typen rechts-
ordes – de natio nale rechtsordes en de 
Europese rechtsorde – roept de vraag op of 
er überhaupt gesproken kan worden over 
‘hiërarchie’. Net zoals het betekenisloos is 
te stellen dat een Franse rechtsregel ‘hoger’ 
of ‘lager’ in de normenhiërarchie staat dan 
een Duitse rechtsregel, zou een bepaling 
van EU-recht niet ‘hoger’ of ‘lager’ in de 
normenhiërarchie kunnen staan dan een 
Nederlandse rechtsregel.16 

Autonomie, in de zin van onafhankelijk-
heid van andere rechtsordes,17 kan dus 
worden begrepen als de afwezigheid van 
juridische hiërarchie tussen enerzijds de 
Europese rechtsorde en anderzijds de natio-
nale rechtsordes, alsook de internatio nale 
rechtsorde.18 Dit is althans het beeld dat 
naar voren komt uit de rechtspraak van het 

Hof van Justitie zelf. Hoewel deze interpre-
tatie van de autonomiedoctrine de vraag ‘wie 
heeft er dan uiteindelijk het laatste woord?’ 
weg-interpreteert, brengt deze conclusie 
nieuwe problemen met zich mee. Eén van 
de belangrijkste problemen is de vraag wat 
de voorrang van EU-recht precies betekent 
als de Europese en natio nale rechtsorde ju-
ridisch van elkaar gescheiden zijn. Hoe kun-
nen we spreken over ‘voorrang’ als er geen 
hiërarchische relatie bestaan tussen beide 
rechtsordes? En wat betekent het überhaupt 
dat de Europese verdragen een ‘onafhanke-
lijke rechtsorde’ vormen? Deze vragen zullen 
in de volgende paragraaf worden besproken, 
beginnend met de laatste.

3 Het EU-recht als onafhankelijke 
rechtsorde
Over de betekenis van het begrip ‘rechts-
orde’ bestaat een rijke verzameling 
rechtstheo retische literatuur.19 In veel 
staatsrechtelijke literatuur is het begrip 
‘rechtsorde’ ingebed in bredere politieke 
theo rie. Afzonderlijke rechtsordes kunnen 
bijvoorbeeld van elkaar worden onder-
scheiden doordat ze ontstaan vanuit een 
afzonderlijke pouvoir constituant.20 Zo is 
de Nederlandse rechtsorde onafhankelijk 
van de Duitse rechtsorde omdat ze elk zijn 
gebaseerd op afzonderlijke uitingen van 
soevereiniteit. Vanuit dit perspectief zijn 
rechtsordes onlosmakelijk verbonden met 
politieke legitimiteit.21 Dit perspectief is 
zichtbaar in veel uitspraken van natio nale 
constitu tionele rechters. Zo oordeelde het 
Duitse constitu tionele hof dat het EU-recht 
gebaseerd moet zijn op de Duitse grondwet, 
gezien de Duitse grondwet de ultieme uiting 
van de volkssoevereiniteit is, en de volks-
soevereiniteit op haar beurt de bron is van 
alle legaliteit.22 

Een ander perspectief op het begrip 
‘rechtsorde’ kan worden gevonden in de 
analytische rechtstheo rie van H.L.A. Hart. 
In The Concept of Law probeert Hart een 
theo retische beschrijving te geven van de 
basale karakteristieken van wat hij ‘rechts-
systemen’ (legal systems) noemt.23 Hoewel 
sommige auteurs een onderscheid maken 
tussen de begrippen ‘rechtsorde’ en ‘rechts-
systeem’, beschouwen we deze begrippen 
in deze bijdrage als synoniemen.24 Volgens 
Hart ontstaat een rechtsorde door de sociale 
praktijken van rechtstoepassende insti-
tuties, die hij ‘legal officials’ noemt.25 Dit 
zijn bijvoorbeeld rechterlijke instanties en 

juridisch gebonden aan rechts-
normen van andere rechtsordes. 
Dit neemt niet weg dat het 
EU-recht en de Europese Unie 
als zodanig op allerlei andere 
manieren gebonden kunnen 
zijn aan niet-juridische normen, 
zoals diplomatieke, politieke en 
morele normen.

18 Zie over de relatie tussen de 
Europese rechtsorde en de 
internatio nale rechtsorde met 
name HvJ 3 september 2008, 
C-402/05 P, ECLI: EU: C: 2008: 
461 (Kadi I); Hvj 18 juli 2013, 
gevoegde zaken C-584/10 P, 
C-593/10 P en C-595/10 P, ECLI: 
EU: C: 2013: 518 (Kadi II); HvJ 
8 maart 2011, Advies 2/09, 
ECLI: EU: C: 2011: 123; en HvJ 
18 december 2014, Advies 2/13, 
ECLI: EU: C: 2014: 2454.

19 Voor contrasterende perspectie-
ven zie bijv. enerzijds H. Kelsen, 
Reine Rechtslehre (Studien
ausgabe der 2. Auflage 1960), 
Wenen: Mohr Siebeck 2017, 
hfdst. I, IV en V; en anderzijds 
F.A. Hayek, Law, Legislation 
and Liberty [1973], Abingdon: 
Routledge 2013, hfdst. 1, 2 en 4.

20 Bijv. E.-J. Sieyès, ‘What is the 
Third Estate?’ [1789], vertaald 
door M. Blondel, London: Pall 
Mall Press 1963, p. 124: ‘[The 
nation] is the source of every-
thing. Its will is always legal; 
indeed, it is the law itself ’. Voor 
een overzicht, zie M. Loughlin, 
‘The Concept of Constituent 
Power’, European Journal of 
Political Theory (13) 2013, afl. 2, 
p. 218.

21 Een bekende exponent hiervan 
is de constitu tioneelrechtelijke 
theo rie van Carl Schmitt: 
C. Schmitt, Verfassungslehre 
[1928], Ducker & Humblot 2017. 
Voor een interessante analyse 
van Schmitts concept van rechts-
orde in vergelijking met Kelsens 
en Hellers rechtstheo rieën, zie 
D. Dyzenhaus, Legality and 
Legitimacy: Carl Schmitt, Hans 
Kelsen and Hermann Heller 
in Weimar, Oxford: Clarendon 
Press 1997, hfdst. 2.

22 BverfG 12 oktober 1993, 89, 155 
(Maastricht); BVerfG 30 juni 
2009, ECLI: DE: BVerfG: 2009: 
es20090630. 2bve000208 (Lissa
bon).

23 H.L.A. Hart, The Concept of Law 
[1961], Oxford: Oxford Univer-
sity Press 2012, hfdst. 5 en 6. 

24 Voor een ander perspectief in 
het kader van het EU-recht, 
zie K. Culver & M. Giudice, 
‘Not a System But an Order: 
An Inter-Institutional View 
of European Union Law’, in: 
J. Dickson & P. Eleftheriadis 
(red.), Philosophical Foundations 
of European Union Law, Oxford: 
Oxford University Press 2012.

25 Hart 2012, p. 60-61, 90-99, 113-
117.
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bestuursorganen.26 Met sociale praktijken 
verwijst Hart naar de regels die ‘legal offi-
cials’ daadwerkelijk toepassen en waardoor 
zij zich ook zelf gebonden voelen.27 Hart 
noemt als belangrijke karaktereigenschap 
van een rechtsorde dat het een systeem is 
van primaire regels en zogeheten secun-
daire regels, oftewel regels over de manier 
waarop primaire regels kunnen worden 
geïdentificeerd, toegepast en aangepast door 
bovengenoemde ‘legal officials’.28 

De belangrijkste secundaire regel van een 
rechtsorde is de zogeheten rule of recogni
tion. Volgens Hart heeft iedere rechtsorde 
een rule of recognition die de juridische 
geldigheidscriteria voor normen van die 
specifieke rechtsorde identificeert.29 Met an-
dere woorden, de rule of recognition bepaalt 
welke normen wel en niet rechtsgeldig zijn 
in de rechtsorde. De onafhankelijkheid van 
rechtsordes kan dus worden herleid tot het 
feit dat iedere rechtsorde een eigen rule of 
recognition bezit met behulp waarvan de 
normen van die rechtsorde kunnen worden 
geïdentificeerd. De rule of recognition is 
geen geschreven norm, maar is de weerslag 
van wat de ‘legal officials’ daadwerkelijk 
doen. In veel moderne rechtsordes zal de so-
ciale praktijk van rechters en andere ‘legal 
officials’ aansluiten bij een politiek ideaal 
van volkssoevereiniteit, maar dit is, binnen 
Harts rechtstheo rie, niet noodzakelijkerwijs 
het geval.

Het feit dat een rechtsorde een rule of 
recognition heeft, betekent dat de inhoud 
van die rechtsorde wordt bepaald door de 
inhoud van die specifieke rule of recognition 
en niet door een rule of recognition uit een 
andere rechtsorde. Dit maakt verschil-
lende rechtsordes met verschillende rules of 
recognition autonoom van elkaar.30 Anders 
gezegd, het bestaan van een eigen rule of 
recognition impliceert noodzakelijkerwijs 
het bestaan van een autonome rechtsorde, 
en omgekeerd. Om te bepalen of het EU-
recht een autonome rechtsorde vormt, moet 
dus worden gekeken naar het even tuele 
bestaan van een rule of recognition in de 
toepassing van het EU-recht.

3.1 De autonomie van het EUrecht en de 
rule of recognition 
Als voorbeeld stelt Hart dat de rule of 
recognition van de Engelse rechtsorde als 
volgt luidt: ‘Everything enacted by the 
Queen in Parliament is law’. De afwezig-
heid van een geschreven grondwet in het 
Verenigd Koninkrijk (alsmede de jurisdictie 

van Engeland en Wales, die samen een eigen 
rechtssysteem vormen binnen het Verenigd 
Koninkrijk) is in deze formulering zichtbaar. 
De rule of recognition van de Nederlandse 
rechtsorde zou in ieder geval het Statuut 
voor het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Nederlandse Grondwet identificeren 
als hoogste rechtsbron, en normen die in 
overeenstemming met het Statuut en de 
Grondwet worden gemaakt als rechtsgeldige 
normen identificeren. Dergelijke formule-
ringen van de rule of recognition zijn altijd 
slechts een benadering: verschillende rech-
ters zullen verschillend denken over, bijvoor-
beeld, de verhouding tussen het geschreven 
recht en ongeschreven beginselen en over de 
juiste interpretatiemethoden om de beteke-
nis van normen te identificeren.31

Toepassing van Harts theorie 
van de rule of recognition 
op het EU-recht zou 
betekenen dat de Europese 
rechtsorde een eigen rule 
of recognition bezit

Toepassing van Harts theo rie van de rule 
of recognition op het EU-recht zou beteke-
nen dat de Europese rechtsorde een eigen, 
en dus onafhankelijke, rule of recognition 
bezit. Zo’n rule of recognition zou, voor het 
Verdrag van Rome, bijvoorbeeld als volgt 
geformuleerd kunnen worden: 

‘alle normen uit het Verdrag van Rome en alle 
normen van secundaire wetgeving aangenomen in 
overeenstemming met het Verdrag van Rome zijn 
geldige normen binnen de rechtsorde van de Euro-
pese Economische Gemeenschap’.32 

Deze rule of recognition stelt de rechtsgel-
digheidscriteria binnen de Europese rechts-
orde vast zonder verwijzing naar natio-
naalrechtelijke of internatio naalrechtelijke 
overwegingen of normen. Vanuit het 
perspectief van deze rule of recognition is 
de Europese rechtsorde dus inhoudelijk 
autonoom van de (inter)natio naalrechtelijke 
rechtsordes. 

Bovenstaande formulering van een 
Europeesrechtelijke rule of recognition cor-
respondeert met de overwegingen van het 
Hof in Van Gend & Loos en Costa/ENEL, 
zoals ‘[d]e Europese Economische Gemeen-
schap vormt in het volkenrecht een nieuwe 
rechtsorde’,33 dat ‘het E.E.G.-verdrag […] 
een eigen rechtsorde in het leven heeft 

26 Hart 2012.
27 Hart 2012, p. 102-104, 116-117.
28 Hart 2012, hfdst. 5.
29 Hart 2012, p. 100-110.
30 Voor deze koppeling tussen de 

begrippen ‘autonomie’ en ‘rule of 
recognition’, zie in meer detail 
J. Lindeboom, ‘The Autonomy of 
EU Law: A Hartian View’, Eu
ropean Journal of Legal Studies 
(13) 2021, nog te verschijnen.

31 Over dit probleem van zgn. 
‘theoretical disagreements’ bin-
nen rechtsordes, zie R. Dworkin, 
Law’s Empire, Cambridge MA: 
Harvard University Press 1986; 
hfdst. 1; S.J. Shapiro, Legality, 
Cambridge MA: Harvard Uni-
versity Press 2011, hfdst. 10.

32 Voor deze formulering, zie Linde-
boom 2021.

33 HvJ 5 februari 1963, 26-62, 
ECLI: EU: C: 1963: 1 (Van Gend & 
Loos), p. 23.

34 HvJ 15 juli 1964, 6-64, ECLI: 
EU: C: 1964: 66 (Costa/ENEL), 
p. 1218.

35 HvJ 15 juli 1964, 6-64, ECLI: 
EU: C: 1964: 66 (Costa/ENEL), 
p. 1219.

36 O.a. T. Schilling, ‘The Autonomy 
of the Community Legal Order: 
An Analysis of Possible Founda-
tions’, Harvard International 
Law Journal (37) 1996, afl. 2, 
p. 389; A. Somek, ‘Is Legality 
a Principle of EU Law?’, in: 
S. Vogenauer & S. Weatherill 
(red.), General Principles of Law: 
European and Comparative 
Perspectives, Oxford: Hart Pub-
lishing 2017; P. Eleftheriadis, A 
Union of Peoples, Oxford: Oxford 
University Press 2020, hfdst. 1 
en 3.

37 J. Lindeboom, ‘Why EU Law 
Claims Supremacy’, Oxford 
Journal of Legal Studies (38) 
2018, afl. 2, p. 328-356; Linde-
boom 2021.

38 In de praktijk leidt dit niet vaak 
tot een daadwerkelijke schen-
ding van het EU-recht. Recente 
voorbeelden zijn Ústavní soud 
České republiky (Tsjechisch 
constu tioneel hof) 31 januari 
2012, Pl. ÚS 5/12 (Slovaakse 
pen sioenen); Højesteret (Deens 
hooggerechtshof) 6 december 
2016, UfR 2017.824 H (Ajos); 
BVerfG 5 mei 2020, ECLI: DE: 
BVerfG: 2020: rs20200505.2b-vr 
085915 (PSPP).

39 Een van de klassieke artikelen 
over de oorsprong van de auto-
nome Europese rechtsorde be-
gint aldus: ‘Tucked away in the 
fairyland Duchy of Luxembourg 
and blessed, until recently, with 
benign neglect by the powers 
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geroepen’,34 en, in het bijzonder, dat het 
verdragsrecht ‘uit een autonome bron voort-
vloeit’.35 Sceptici van deze overwegingen 
benadrukken vaak dat de ultieme bronnen 
van de geldigheid van de EU-verdragen nog 
altijd de natio nale constituties zijn.36 In het 
licht van Harts rechtstheo rie kunnen deze 
overwegingen echter ook worden gezien als 
een formulering van een autonome Euro-
peesrechtelijke rule of recognition, zonder 
daarbij de politieke wordingsgeschiedenis 
van de verdragen en de uiteindelijke soeve-
reiniteit van de lidstaten te ontkennen.37

Volgens Hart blijkt het bestaan en de 
inhoud van een rule of recognition, zoals 
gezegd, uit de sociale praktijken van ‘legal 
officials’. Tegen bovenstaande toepassing 
van Harts rechtstheo rie op het EU-recht 
kan dan ook worden ingebracht dat de 
meeste natio nale rechters, of in ieder geval 
het merendeel van de natio nale constitu-
tionele rechters, uiteindelijk gecommitteerd 
zijn aan hun eigen natio nale rechtsorde en 
bijbehorende natio nale rule of recognition. 
In extreme situa ties, waarin het EU-recht 
strijdig is met de meest fundamentele 
beginselen van hun natio nale rechtsstaat, 
zullen natio nale rechters hun eigen grond-
wet volgen en niet het EU-recht. Dat ligt 
althans voor de hand.38

Of dit betekent dat een autonome Eu-
ropeesrechtelijke rule of recognition een 
illusie is, en het Hof in een zelfgecreëerde 
sprookjeswereld leeft,39 is maar zeer de 
vraag. De dagelijkse praktijk is immers 
dat het EU-recht in hoge mate door natio-
nale rechters wordt toegepast en dat zij het 
EU-recht voorrang geven boven natio naal 
recht. Het EU-recht gedraagt zich dus in 
aanzienlijke mate als een autonome rechts-
orde wiens geldigheid onafhankelijk is van 
natio naal constitu tioneel recht. Natio nale 
rechters passen EU-recht toe alsof het uit 
een van natio naal recht onafhankelijke 
rechtsbron voortkomt.40 Wanneer natio nale 
constitu tionele hoven de eigen grondwet 
boven het EU-recht stellen, zijn dat in de 
Europeesrechtelijke wereld nieuwswaar-
dige situa ties, en wat dat betreft lijken de 
uitzonderingen de regel te bevestigen.41

3.2 Voorrang als eigenschap van rechtsordes 
Met behulp van Harts theo rie van de rule 
of recognition hebben we gezien dat we de 
autonomie van de Europese rechtsorde kun-
nen herleiden tot het bestaan van een rule 
of recognition voor het EU-recht. Dit brengt 
ons bij de andere vraag die we aan het 

einde van paragraaf 2 stelden, namelijk hoe 
de doctrine van voorrang van EU-recht zich 
verhoudt tot de stelling dat er geen hiër-
archische relatie bestaat tussen de natio-
nale en de EU-rechtsorde.

De autonomie of onafhankelijkheid van 
rechtsordes lijkt onvermijdelijk met zich te 
brengen dat de ene rechtsorde nooit hoger 
of lager in de juridische normenhiërarchie 
kan staan dan een andere rechtsorde. An-
ders gezegd wordt iedere normenhiërarchie 
bepaald door de relevante rule of recogni
tion, en bestaan er geen juridische criteria 
voor de relatie tussen verschillende rules of 
recognition.42 Als dat wel zo zou zijn, zouden 
beide rules of recognition immers onder-
worpen zijn aan een norm van buiten beide 
rechtsordes. Binnen Harts rechtstheo rie 
lijkt dit een onmogelijkheid, en Hart ver-
zette zich inderdaad tegen Kelsens theo rie 
dat alle natio nale rechtsordes in werkelijk-
heid onderdeel zijn van één, en slechts één, 
internatio naalrechtelijke rechtsorde.43

Wat betekent het dan dat het EU-recht 
‘voorrang’ moet hebben op natio naal recht? 
Deze vraag kan op twee manieren worden 
bekeken: in abstracte zin en in concrete 
casus. In abstracte zin kan de doctrine van 
voorrang worden gezien als een logisch 
gevolg van het feit dat de EU-verdragen, 
volgens het Hof van Justitie, een autonome 
rechtsorde vormen. Hiervoor moeten we 
een blik werpen op de verdere ontwikkeling 
van de rechtsfilosofie na Harts The Concept 
of Law. Hoewel Hart er volgens velen in 
slaagde om te laten zien hoe rechtsordes – 
als normsystemen van primaire en secun-
daire regels – verschillen van ethiek en 
moraal, zijn er vele andere normsystemen 
die ook bestaan uit primaire en secundaire 
regels en desondanks niet worden gezien 
als rechtsordes. Denk hierbij onder andere 
aan de uitgebreide normsystemen van 
sportorganisaties, universiteiten, religieuze 
organisaties en bedrijven. Veel van deze 
organisaties hebben ‘constituties’ waarin 
niet alleen primaire regels zijn opgenomen, 
maar ook regels over de identificatie, toe-
passing en aanpassing van deze regels.44 De 
vervolgvraag is dus welke andere karakte-
ristieken rechtsordes doen onderscheiden 
van dergelijke normsystemen.

In antwoord op deze vraag heeft Joseph 
Raz, een student van Hart, betoogd dat 
rechtsordes ‘supremacy’ claimen om al het 
menselijke gedrag binnen hun jurisdictie te 
kunnen reguleren.45 Rechtsordes zijn dus 
niet een van de vele typen normsystemen 

that be and the mass media, the 
Court of Justice of the European 
Communities has fashioned a 
constitutional framework for 
a federal-type structure in Eu-
rope’. E. Stein, ‘Lawyers, Judges 
and the Making of a Transna-
tional Constitution’, American 
Journal of International Law 
(75) 1981, afl. 1, p. 1.

40 Mogelijk is ‘doen alsof ’ vol-
doende voor het doen ontstaan 
van een autonome rechtsorde: 
zie Lindeboom 2021 in het kader 
van het EU-recht, en meer 
algemeen A. Somek, The Legal 
Relation: Legal Theory after 
Legal Positivism, Cambridge: 
Cambridge University Press 
2017, p. 69-72.

41 Bijv. Ústavní soud České repu-
bliky (Tsjechisch constu tioneel 
hof) 31 januari 2012, Pl. ÚS 5/12 
(Slovaakse pen sioenen); Højes-
teret (Deens Hooggerechtshof) 
6 december 2016, UfR 2017.824 
H (Ajos); BVerfG 30 juni 
2009, ECLI: DE: BVerfG: 2009: 
es20090630. 2bve000208 (Lissa
bon); BVerfG 5 mei 2020, ECLI: 
DE: BVerfG: 2020: rs20200505. 
2b-vr085915 (PSPP).

42 Lindeboom 2021.
43 De redenen waarom Kelsen 

meende dat er noodzakelijker-
wijs slechts één, internatio naal-
rechtelijke rechtsorde bestaat 
zijn complex en kunnen hier 
niet worden besproken. Voor een 
interessante interpretatie van 
Kelsens internatio naal rechtelijk 
monisme, zie bijv. A. Somek, 
‘Kelsen Lives’, European Journal 
of International Law (18) 2007, 
afl. 3, p. 409.

44 B.Z. Tamanaha, A General Ju
risprudence of Law and Society, 
Oxford: Oxford University Press 
2001, p. 137-142.

45 J. Raz, Practical Reason and 
Norms, Oxford: Clarendon Press 
1975, p. 151-154.

46 Of dit een eigenschap is die 
rechtsordes noodzakelijkerwijs 
hebben wordt wel betwist. Zo 
beargumenteert de rechtsfilosoof 
Andrei Marmor dat Raz’ concep-
tuele koppeling tussen ‘recht’ en 
‘supremacy’ wellicht voortkomt 
uit de intuïtieve associatie tus-
sen rechtsordes en soevereine 
staten (A. Marmor, Positive Law 
and Objective Values, Oxford: 
Oxford University Press 2001, 
p. 39-42). In het geglobaliseerde 
juridische landschap van van-
daag de dag is deze associatie 
wellicht niet langer houdbaar. 
Zie hierover o.a. N. Roughan, 
‘Mind the Gaps: Authority and 
Legality in International Law’, 
European Journal of Internatio
nal Law (27) 2016, afl. 2, p. 329.
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die regels stellen over wat mensen wel en 
niet moeten of mogen doen. Ze onderschei-
den zich doordat ze normatieve voorrang 
hebben op alle andere normsystemen.46 
Deze claim van normatieve voorrang klinkt 
alsnog vrij abstract, maar komt in feite 
neer op de bindende kracht van het recht. 
De normen van een rechtsorde zijn bindend 
voor alle rechtssubjecten, hebben dus voor-
rang op normen van andere normsystemen, 
ongeacht of deze uit louter primaire of ook 
uit secundaire regels bestaan, en zijn bin-
dend omdat het rechtsnormen zijn.47 

Vanuit dit perspectief is de doctrine 
van voorrang een specifieke manier om te 
bevestigen dat het EU-recht een rechtsorde 
is en dat het in die zin dezelfde concep tuele 
eigenschappen heeft als natio nale rechts-
ordes.48 Anders gezegd is het juridische ka-
rakter van de EU identiek aan dat van haar 
lidstaten, hoewel het politieke karakter 
van de EU en haar lidstaten fundamenteel 
verschilt: de EU is immers geen staat.49 

Dit abstracte perspectief vertaalt zich in 
concrete casus als volgt. Wanneer een rech-
ter geconfronteerd wordt met een conflict 
tussen natio naal recht en EU-recht, moet 
hij of zij een keuze maken. Deze keuze komt 
neer op een keuze tussen twee concurreren-
de rules of recognition: die van de natio nale 
rechtsorde en die van de Europese rechtsor-
de.50 Nu beide rechtsordes normatieve voor-
rang hebben op alle andere normsystemen, 
is er geen juridische methode om de keuze 
tussen beide rules of recognition te maken. 
Beide rules of recognition komen erop neer 
dat hun respectievelijke rechtsordes uit 
geldige rechtsnormen bestaan, en dat de 
normen van andere rechtsordes alleen gel-
dig kunnen zijn op grond van hun eigen rule 
of recognition. 

In de praktijk wordt de soep niet zo heet 
gegeten als zij wordt opgediend. De voor-
rang van het EU-recht kan immers, zo blijkt 
uit de natio naalrechtelijke praktijk, vaak 
evenzo worden gerechtvaardigd vanuit de 
natio nale grondwetten van de lidstaten dan 
wel een specifieke wet die hiertoe strekt.51 
Dit neemt echter niet weg dat sommige 
fundamentele conflicten tussen natio naal 
en EU-recht niet op deze manier opgelost 
lijken te kunnen worden.52

Wat kunnen we dus concluderen over de 
autonomie en voorrang van het EU-recht? 
Als de Europese rechtsorde inderdaad 
autonoom is in de zin dat het een autonome 
rule of recognition omvat, en de voorrang 
van het EU-recht slechts een logisch gevolg 

is van de normatieve voorrang die alle 
rechtsordes claimen te hebben, verschuift 
de aandacht van de begrippen autonomie 
en voorrang naar het begrip ‘legal official’. 
Immers, volgens Hart is de rule of recogni
tion de secundaire regel die ‘legal officials’ 
in praktijk volgen om het geldige recht te 
identificeren. Los van de vraag of natio-
nale autoriteiten EU-recht voorrang geven 
vanwege hun natio nale rule of recognition 
of vanwege een Europese rule of recogni
tion, zijn het de sociale praktijken van deze 
autoriteiten die bepalen of een autonome 
rule of recognition van het EU-recht bestaat 
en wordt toegepast. Aldus kunnen zowel de 
autonomie van de Europese rechtsorde als 
de voorrang van het EU-recht worden gere-
duceerd tot de gedragingen van Europese 
en nationale autoriteiten, in het bijzonder 
rechterlijke instanties, en dus hun loyaliteit 
aan een specifieke rule of recognition.53

4 Voorrang en de bevoegdheid van het 
Hof van Justitie 

4.1 Voorrang van de rechtspraak van het 
Hof van Justitie: de PSPPzaak
Met zijn PSPP-uitspraak legde het Bun-
desverfassungsgericht in mei 2020 een 
bom onder het zogenaamde Public Sector 
Purchasing Programme (PSPP),54 waarmee 
staatsobligaties op secundaire markten door 
het Europees Stelsel van Centrale Banken 
(ESCB) worden opgekocht.55 Deze uitspraak 
werd al snel gezien als een assertieve stap 
van het BVerfG richting het Hof van Justi-
tie en de voorrang van het EU-recht. Toch 
is de PSPP-uitspraak fundamenteel anders 
dan eerdere uitspraken van het BVerfG 
over het primaat van de Duitse Grondwet.56 
Het grootste gedeelte van de PSPPuit-
spraak betreft namelijk een toepassing van 
EU-recht zelf, in het bijzonder de toepassing 
van het evenredigheidsbeginsel.57 In deze 
uitspraak verzet het BVerfG zich niet tegen 
de voorrang van EU-recht, maar tegen de 
exclusieve bevoegdheid van het Hof van 
Justitie om de betekenis van het EU-recht 
in laatste instantie vast te stellen.58

In december 2018 oordeelde het Hof van 
Justitie dat het PSPP-beleid van de Europe-
se Centrale Bank (ECB) paste binnen haar 
bevoegdheden onder artikel 127 VWEU en 
niet onevenredig was.59 Met deze uitspraak 
was het PSPP-beleid ogenschijnlijk afge-
schermd van verdere discussie over haar 
rechtmatigheid. Op grond van artikel 263 

47 J. Lindeboom, ‘Is the Primacy of 
EU Law Based on the Equality of 
the Member States? A Comment 
on the CJEU’s Press Release 
Following the PSPP Judgment’, 
German Law Journal (21) 2020, 
afl. 5, p. 1032, p. 1042-1044.

48 Lindeboom 2021.
49 Lindeboom 2018.
50 Zie ook G. Davies, ‘Constitutional 

Disagreement in Europe and 
the Search for Pluralism’, in: 
J. Komárek & M. Avbelj (red.), 
Constitutional Pluralism in the 
European Union and Beyond, 
Oxford: Hart Publishing 2012.

51 Zo werd de rechtstreekse werking 
van voorrang van het EU-recht in 
het Verenigd Koninkrijk bijvoor-
beeld geregeld door sections 2 en 
3 van de European Communities 
Act 1972. De European Commu-
nities Act 1972 werd op 31 janu-
ari 2020 formeel opgeheven door 
section 1 van de European Union 
(Withdrawal) Act 2018.

52 Zo stelt het BVerfG in haar recht-
spraak inhoudelijke grenzen aan 
toekomstige Europese integratie. 
Het recht van de Bundestag 
om de Duitse begroting vast te 
stellen mag bijvoorbeeld niet 
worden uitgehold: BVerfG 30 juni 
2009, ECLI: DE: BVerfG: 2009: 
es20090630. 2bve000208 (Lis
sabon), r.o. 256.

53 Zoals hierboven aangegeven 
lijken de Hoge Raad en de Raad 
van State in Nederland, en het 
Ests hooggerechtshof in Estland, 
de voorrang van het EU-recht 
niet tot hun respectievelijke 
rechtsordes te herleiden (zie 
noten 10 t/m 12 hierboven). 
Vanuit Harts rechtstheo rie zou 
dit kunnen betekenen dat deze 
rechterlijke instanties, in deze 
specifieke uitspraken, zich niet 
gedragen als ‘legal officials’ van 
hun respectievelijke natio nale 
rechtsordes (ondanks het feit 
dat deze rechterlijke instanties 
formeel door hun respectieve-
lijke natio nale rechtsordes in 
het leven zijn geroepen). Een 
alternatieve interpretatie van 
deze uitspraken zou kunnen zijn 
dat rechtsordes, in tegenstel-
ling tot Raz’ rechtstheo rie, niet 
noodzakelijkerwijs voorrang 
claimen (zie noot 46 hierboven). 
Vooralsnog lijken deze uitspra-
ken echter uitzonderingen te 
zijn op het func tio neren van de 
overgrote meerderheid van natio-
nale rechtsordes, zowel in Europa 
als daarbuiten.

54 BVerfG 5 mei 2020, ECLI: 
DE: BVerfG: 2020: rs2020050. 
2bvr085915 (PSPP). Het PSPP-
beleid is vastgesteld in Besluit 
(EU) 2015/774 van de Europese 
Centrale Bank van 4 maart 2015 
inzake een overheidsprogramma 
voor aankoop van activa op se-
cundaire markten (ECB/2015/10), 
PbEU L 121/20.
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VWEU en artikel 267 sub b VWEU is het 
Hof van Justitie namelijk bevoegd tot het 
beoordelen van de geldigheid van hande-
lingen van EU-instellingen. Volgens vaste 
rechtspraak betekent dit dat natio nale 
rechters niet bevoegd zijn om handelingen 
van instellingen ongeldig te verklaren.60

Hoe kon het BVerfG dan toch concluderen 
dat het PSPP-beleid, behoudens afdoende 
toelichting van de ECB en de Bundesbank, 
onevenredig is? Volgens het BVerfG moe-
ten uitspraken van het Hof van Justitie 
normaliter gevolgd worden.61 Aangezien 
het BVerfG naar eigen zeggen het laatste 
woord heeft over de bevoegdheidsverdeling 
tussen Duitsland en de Unie, is de bevoegd-
heid van het Hof echter niet onbeperkt.62 
De wijze waarop het Hof van Justitie het 
evenredigheidsbeginsel toepaste in de 
Weiss-zaak was volgens het BVerfG ‘on-
begrijpelijk vanuit een methodologisch 
perspectief ’.63 Het Hof heeft daarom haar 
bevoegdheden om ‘de eerbiediging van het 
recht bij de uitlegging en toepassing van de 
Verdragen [te verzekeren]’64 klaarblijkelijk 
overschreden en handelde in Weiss buiten 
de reikwijdte van haar toekomende be-
voegdheden, oftewel ultra vires.65 Bijgevolg 
is de Weiss-uitspraak niet bindend binnen 
de Duitse rechtsorde en is het BVerfG hier-
aan niet gebonden.66 Dit stelde het BVerfG 
vervolgens in staat de evenredigheid van 
het PSPP-beleid zelf te beoordelen en tot 
een andere conclusie te komen dan het Hof 
van Justitie.

De redenering van het BVerfG is, uitein-
delijk, terug te voeren op haar ontkenning 
van de autonomie van de Europese rechts-
orde. Doordat de geldigheid en voorrang 
van het EU-recht in Duitsland moeten 
worden herleid tot de Duitse Grondwet, is 
het BVerfG bevoegd in laatste instantie te 
oordelen over de bevoegdheidsverdeling 
tussen Duitsland en de Unie. Dit geldt dus 
ook voor de betekenis van het EU-recht voor 
zover dit raakt aan de bevoegdheidstoeken-
ning van EU-instellingen zoals het ESCB 
en de ECB zelf. 

Het omgekeerde is echter niet het geval: 
de autonomie van de Europese rechtsorde 
en de voorrang van het EU-recht betekenen 
niet automatisch dat het Hof van Justitie 
als enige bevoegd is om in laatste instan-
tie te oordelen over de betekenis van het 
EU-recht. Zo merkte een commentator naar 
aanleiding van de PSPP-uitspraak op dat 
in de Verenigde Staten een veel grotere 
mate van divergentie in de interpretatie 

van de Grondwet wordt getolereerd, en de 
US Supreme Court alleen intervenieert als 
deze divergentie de rechtseenheid te veel 
belemmert.67 

Ook wanneer het EU-recht wordt gezien 
als een autonome rechtsorde met een eigen 
rule of recognition die voorrang claimt op 
concurrerende rechtsnormen, kan deze 
institu tionele vraag over wie bevoegd is het 
EU-recht uit te leggen verschillend worden 
beantwoord. Op grond waarvan zou dit per 
definitie het Hof van Justitie moeten zijn? 

De veronderstelling van Van 
Gend & Loos en Simmenthal 
is nu juist dat alle natio nale 
rechters ‘decentrale EU-
rechters’ zijn en de taak van 
de uitleg en toepassing van 
het EU-recht wordt gedeeld 
door het Hof van Justitie 
én natio nale rechters

4.2 De bevoegdheden van het Hof van 
Justitie op grond van de EUverdragen
Het Hof van Justitie heeft, aldus artikel 19 
lid 1 VEU, als taak ervoor te zorgen dat bij 
de uitlegging en toepassing van het EU-
recht de eerbiediging van het recht wordt 
verzekerd. Dit is een notoir vage bepaling. 
De stelling van het BVerfG dat de Weiss-
uitspraak ultra vires is omdat het arrest 
zodanig onbegrijpelijk is dat dit niet kan 
worden beschouwd als vallend binnen de 
bevoegdheden van het Hof is op zijn best 
creatief te noemen. Anderzijds volgt uit dit 
artikel geenszins dat het Hof ten aanzien 
van de betekenis van het EU-recht het 
laatste woord heeft. Daarbij komt dat de 
veronderstelling van Van Gend & Loos en 
Simmenthal nu juist is dat alle natio nale 
rechters ‘decentrale EU-rechters’ zijn en de 
taak van de uitleg en toepassing van het 
EU-recht wordt gedeeld door het Hof van 
Justitie én natio nale rechters.68

Steun voor een bijzondere positie van het 
Hof kan wel worden gevonden in artikel 
263 VWEU en artikel 267 VWEU. Artikel 
263 VWEU geeft het Hof de bevoegdheid te 
oordelen over de wettigheid van handelin-
gen van EU-instellingen. Deze nietigheids-
actie wordt vergezeld door artikel 267 sub b 
VWEU op grond waarvan het Hof bevoegd 
is prejudi ciële vragen van natio nale 
rechters te beantwoorden over de geldig-

55 Het ESCB bestaat uit de Euro-
pese Centrale Bank (ECB) en de 
natio nale centrale banken, waar-
onder de Duitse Bundesbank.

56 BverfG 12 oktober 1993, 89, 155 
(Maastricht); BVerfG 30 juni 
2009, ECLI: DE: BVerfG: 2009: 
es20090630. 2bve000208 (Lis
sabon); BVerfG 6 juli 2010, ECLI: 
DE: BVerfG: 2020: rs:20100706. 
2b-vr266106 (Honeywell). 

57 BVerfG 5 mei 2020, ECLI: 
DE: BVerfG: 2020: rs2020050. 
2bvr085915 (PSPP), r.o. 164-179. 
Zie ook M. van der Sluis, ‘Duits 
Constitu tioneel Hof zet verhou-
dingen in de Europese rechtsorde 
op scherp over de bevoegdheden 
van de ECB’, Ars Aequi 2020, 
afl. 10, p. 972-975 (AA20200972).

58 BVerfG 5 mei 2020, ECLI: 
DE: BVerfG: 2020: rs2020050. 
2bvr085915 (PSPP), r.o. 111-115.

59 HvJ 11 december 2018, C-493/17, 
ECLI: EU: C: 2018: 1000 (Weiss).

60 HvJ 22 oktober 1987, 314/85, 
ECLI: EU: C: 1987: 452 (Foto
Frost). Vgl HvJ 21 februari 
1991, gevoegde zaken C-143/88 
en C-92/89, ECLI: EU: C: 1991: 
65 (Zuckerfabrik Süderdithmar
schen) voor een uitzondering 
hierop in kortgedingzaken.

61 BVerfG 5 mei 2020, ECLI: 
DE: BVerfG: 2020: rs2020050. 
2bvr085915 (PSPP), r.o. 112.

62 BVerfG 5 mei 2020, ECLI: 
DE: BVerfG: 2020: rs2020050. 
2bvr085915 (PSPP), r.o. 113-115.

63 BVerfG 5 mei 2020, ECLI: 
DE: BVerfG: 2020: rs2020050. 
2bvr085915 (PSPP), r.o. 116, 118, 
133.

64 Art. 19 lid 1 VEU.
65 BVerfG 5 mei 2020, ECLI: 

DE: BVerfG: 2020: rs2020050. 
2bvr085915 (PSPP), r.o. 119.

66 BVerfG 5 mei 2020, ECLI: 
DE: BVerfG: 2020: rs2020050. 
2bvr085915 (PSPP), r.o. 119.

67 R.A. Miller, ‘In Praise of Uncer-
tainty: The Constitutional Court’s 
PSPP Decision’, Verfassungsblog, 
4 juni 2020, https://verfassungs 
blog.de/inpraiseofuncertainty/. 
Vergelijkingen tussen de Ver-
enigde Staten en de Europese 
Unie zijn niet alleen ingewikkeld 
vanwege de verschillen in hun 
beide politieke aard, maar ook 
door procedurele verschillen. Zo 
kan de US Supreme Court zelf 
kiezen welke zaken zij aanneemt 
– dit is slechts 1 tot 2% van de ho-
ger beroepen die bij hem worden 
ingediend – en is zijn capaciteit 
zodanig beperkt dat hij ook niet 
anders kan dan zich richten op de 
belangrijkste zaken. Het Hof van 
Justitie is daarentegen verplicht 
om uitspraak te doen in alle 
zaken die zich bij hem aandienen. 
Overigens bestaat ook in de Ver-
enigde Staten een rijke traditie in 
de literatuur over de vraag of de 
US Supreme Court de exclusieve 
bevoegdheid zou moeten hebben 
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heid van secundaire wetgeving en overige 
handelingen van EU-instellingen. Zoals 
hierboven aangegeven, heeft het Hof van 
Justitie hieruit geconcludeerd dat natio nale 
rechters zelf niet bevoegd zijn handelingen 
van EU-instellingen ongeldig of onwettig 
te verklaren. In aanvulling op de teks tuele 
basis van artikelen 263 en 267 VWEU ver-
wees het Hof hiervoor ook naar de noodzaak 
om de uniformiteit van het EU-recht te 
beschermen.69

Wat betreft de toetsing van de wettigheid 
van handelingen van EU-instellingen lijkt 
het Hof dus een sterk verankerd monopolie 
te hebben. Voor vragen over de uitleg van 
het EU-recht ligt dit anders. Natio nale 
rechters zijn bevoegd, maar niet verplicht, 
tot het stellen van een prejudi ciële vraag 
over de interpretatie van het EU-recht. 
Dit is slechts anders als het gaat om een 
natio nale rechter tegen wiens oordeel geen 
hoger beroep openstaat. In dat geval is deze 
rechter verplicht zich te wenden tot het 
Hof zodra sprake is van een geschil over de 
uitlegging van het EU-recht. In het arrest 
CILFIT oordeelde het Hof van Justitie dat 
hierop slechts twee uitzonderingen zijn: de 
natio nale rechter is niet verplicht tot het 
stellen van een prejudi ciële vraag wanneer 
het Hof zich al eerder heeft uitgesproken 
over het EU-recht in kwestie (acte éclairé), 
of wanneer de betekenis van het EU-recht 
zo duidelijk is dat hierover geen enkele 
twijfel kan bestaan (acte clair). Van een acte 
clair is volgens het Hof vrijwel nooit sprake 
omdat het EU-recht een autonome beteke-
nis heeft en de natio nale rechter formeel 
het EU-recht in alle offi ciële talen van de 
EU dient te raadplegen.70

De strikte uitleg van de verplichting voor 
hoogste rechters om een prejudi ciële vraag 
te stellen over de interpretatie van het 
EU-recht wordt in praktijk niet gevolgd. Dit 
zou, met het huidige aantal lidstaten en de 
frequentie waarmee vragen van EU-rechte-
lijk karakter zich voordoen in de natio nale 
rechtspraak, ondoenlijk zijn: het Hof zou 
al snel overspoeld worden met prejudi ciële 
vragen. De interpretatie en toepassing van 
het EU-recht is in praktijk noodzakelijker-
wijs een gedeelde bevoegdheid van het Hof 
en de natio nale rechters.71

Toch heeft het Hof, ook in recente recht-
spraak, de CILFIT-regel bevestigd, hoewel 
het uitsluitend aan de natio nale rechter 
is om vast te stellen of sprake is van een 
acte clair.72 Deze verplichting gaat gepaard 
met vaste rechtspraak waarin het Hof 

stelt dat haar uitspraak in de prejudi-
ciëlevraagprocedure bindend is voor de 
verwijzende natio nale rechter.73 Daarnaast 
geldt de algemene plicht voor alle natio nale 
rechters en bestuursorganen om – als ‘legal 
officials’ van de Europese rechtsorde – de 
volle werking van het EU-recht te garande-
ren, hetgeen een impliciete verplichting is 
de rechtspraak van het Hof te volgen.74 

De PSPP-zaak betrof duidelijk een 
verschil over de geldigheid van het PSPP-
beleid van het ESCB, waardoor de exclu-
sieve bevoegdheid van het Hof om hierover 
te oordelen voor de hand ligt. Toch werpt 
het inhoudelijke verschil in opvatting over 
de juiste toepassing van het evenredigheids-
beginsel tussen het Hof van Justitie en het 
BVerfG de bredere vraag op in hoeverre het 
Hof ook exclusief bevoegd is om de juiste 
interpretatie van bijvoorbeeld het evenre-
digheidsbeginsel vast te stellen. Dit is een 
vraag van groot praktisch belang, aangezien 
veel vraagstukken van EU-recht uiteinde-
lijk worden beslecht door toepassing van 
de evenredigheidstoets.75 De wijze waarop 
en de intensiteit waarmee de evenredig-
heidstoets wordt toegepast is daarbij in veel 
gevallen bepalend.

Het voornaamste argument vóór de stel-
ling dat het Hof van Justitie het laatste 
woord heeft over de uitleg van het EU-recht 
is gebaseerd op het belang van een uni-
forme uitleg en toepassing van het recht. 
Het EU-recht wordt in 27 lidstaten op 
dagelijkse basis toegepast. Hoewel enige 
rechtsverscheidenheid onvermijdelijk is, 
zorgt de plicht voor rechters tegen wiens 
oordeel geen hoger beroep mogelijk is om 
zich tot het Hof te wenden ervoor dat indi-
viduen nooit geconfronteerd kunnen worden 
met een uitleg van het EU-recht waarte-
gen zij niet kunnen ageren en die op basis 
van rechtspraak van het Hof van Justitie 
onjuist is.76

Meer algemeen heeft onder andere de 
huidige president van het Hof van Justitie 
– Koen Lenaerts – de stelling verdedigd dat 
de positie van het Hof als ‘Supreme Court’ 
van de EU noodzakelijk is om de uniforme 
uitleg en dus de effectiviteit van het EU-
recht te waarborgen.77 Volgens hem moet 
het Hof het laatste woord hebben om een 
versnippering van het EU-recht te voorko-
men. Deze uitleg is in lijn met uitspraken 
als Advies 2/13 (over de overeenkomst voor 
de toetreding van de EU tot het EVRM) en 
Achmea (waarin het Hof oordeelde dat alle 
bilaterale investeringsverdragen tussen 

om de Amerikaanse Grondwet 
te interpreteren, oftewel, of ‘het 
recht slechts is wat de Supreme 
Court zegt dat het is’. Kritische 
perspectieven hierop worden 
o.a. gegeven door M. Tushnet, 
Taking the Constitution Away 
From the Courts, Princeton NJ: 
Princeton University Press, 
1999, hfdst. 1; S. Levinson, 
Constitutional Faith, Princeton 
NJ: Princeton University Press, 
2011, hfdst. 1. 

68 Zie bijv. HvJ 9 maart 1978, 
C-106/77, ECLI: EU: C: 1978: 49 
(Simmenthal), r.o. 16-23.

69 HvJ 22 oktober 1987, 314/85, 
ECLI: EU: C: 1987: 452 (Foto
Frost), r.o. 15.

70 HvJ 6 oktober 1982, 283/81, 
ECLI: EU: C: 1982: 335 (CILFIT), 
r.o. 16-20.

71 J. Langer, ‘Article 267 TFEU: 
Celebrating the Jewel in the 
Crown of the Community Legal 
Architecture and Some Hot 
Potatoes’, in: F. Amtenbrink, 
G. Davies, D. Kochenov & 
J. Lindeboom (red.), The Internal 
Market and the Future of Eu
ropean Integration, Cambridge: 
Cambridge University Press 
2019.

72 HvJ 9 september 2015, gevoegde 
zaken C-72/14 en C-197/14, 
ECLI: EU: C: 2015: 564 (X/Van 
Dijk), r.o. 59; HvJ 9 september 
2015, C-160/14, ECLI: EU: C: 
2015: 565 (Ferreira da Silva), 
r.o. 40.

73 HvJ 5 maart 1986, C-69/85, 
ECLI: EU: C: 1986: 104 (Wün
sche); HvJ 14 december 2000, 
C-446/98, ECLI: EU: C: 2000: 691 
(Fazenda Pubblica); HvJ 14 juni 
2007, C-445/05, ECLI: EU: C: 
2007: 344 (Haderer).

74 HvJ 9 maart 1978, C-106/77, 
ECLI: EU: C: 1978: 49 (Sim
menthal); HvJ 22 juni 1989, 
103/88, ECLI: EU: C: 1989: 256 
(Fratelli Costanzo). 

75 Zie in het kader van het vrijver-
keersrecht bijv. B. van Leeuwen, 
‘Rethinking the Structure of 
Free Movement Law: The Cen-
tralisation of Proportionality in 
the Internal Market’, European 
Journal of Legal Studies (10) 
2017, afl. 1, p 235.

76 Wanneer een natio nale rechter 
tegen wiens oordeel geen hoger 
beroep openstaat geen prejudi-
ciële vraag stelt aan het Hof 
waar zij daartoe verplicht is, 
en naderhand blijkt dat deze 
natio nale rechter het EU-recht 
onjuist heeft uitgelegd en 
toegepast, kunnen individuen 
de lidstaat onder voorwaarden 
aansprakelijk stellen voor door 
de onjuiste uitspraak geleden 
schade, zie bijvoorbeeld HvJ 
30 september 2003, C-224/01, 
ECLI: EU: C: 2003: 513 (Köbler).

77 K. Lenaerts, ‘The ECHR and 
the CJEU: Creating Synergies 
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lidstaten verboden zijn), waarin het Hof 
niet toestaat dat een ander internatio-
naalrechtelijk gerecht of (arbitrage)tribu-
naal kan oordelen over de juiste interpreta-
tie van het EU-recht.78

In aanvulling op het belang van uniformi-
teit en effectiviteit stellen sommige acade-
mici dat de voorrang van EU-recht en het 
primaat van het Hof de gelijkheid van de 
lidstaten beschermt. Doordat alleen het Hof 
van Justitie bevoegd is de definitieve uitleg 
van het EU-recht vast te stellen, zijn alle 
lidstaten op dezelfde manier gebonden aan 
de Europese rechtsorde.79 Hiermee wordt 
dus voorkomen dat een bepaalde lidstaat, 
zoals Duitsland, of een bepaalde institutie 
van een lidstaat, bijvoorbeeld het BVerfG, 
door een alternatieve uitleg van het EU-
recht voor zichzelf voordelen of privileges 
creëert die andere lidstaten ontberen.

Uit de rechtspraak van het Hof over de 
prejudi ciëlevraagprocedure komt dus een 
beeld van de Europese rechtsorde naar 
voren waarin het Hof van Justitie uit-
eindelijk het laatste woord heeft over de 
betekenis van het EU-recht, waarmee de 
mate rieelrechtelijke voorrang van Euro-
peesrechtelijke normen wordt gecomplemen-
teerd met het institu tionele primaat van het 
Hof om deze normen te interpreteren.80 Deze 
combinatie van de doctrine van voorrang en 
het institutionele primaat van het Hof heeft 
één centraal doel: het waarborgen van de 
effectiviteit van de Europese rechtsorde.81

5 Conclusie
De rechtspraak over de autonomie en voor-
rang van het EU-recht suggereert dat het 
EU-recht hiërarchisch boven het natio naal 
recht geplaatst moet worden, maar ook dat 
het EU-recht – naast de rechtsordes van de 
lidstaten – een onafhankelijke rechtsorde 
vormt. De onafhankelijkheid van beide 
typen rechtsordes valt echter niet te rijmen 
met een vorm van onderlinge juridische 
hiërarchie.

De autonomie van het EU-recht kan aan 
de hand van de rechtstheo rie van H.L.A. 
Hart herleid worden tot de stelling dat 
het EU-recht een eigen rule of recognition 
bezit die de geldigheidscriteria van Euro-

in the Field of Fundamental 
Rights Protection’, speech bij het 
Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens, 26 januari 2018, 
www.echr.coe.int/Documents/
Speech_20180126_Lenaerts_JY_
ENG.pdf. 

78 HvJ 18 december 2014, Advies 
2/13, ECLI: EU: C: 2014: 2454; HvJ 
6 maart 2018, C-284/16, ECLI: 
EU: C: 2018: 158 (Achmea). 

79 F. Fabbrini, ‘After the OMT 
Case: The Supremacy of EU 
Law as the Guarantee of the 
Equality of the Member States’, 
German Law Journal (16) 2015, 
afl. 4, p. 1003; K. Lenaerts, ‘No 
Member State is More Equal 
than Others: The Primacy of 
EU law and the Principle of the 
Equality of the Member States 
before the Treaties’, Verfassungs
blog 8 oktober 2020, https://
verfassungsblog.de/nomember
stateismoreequalthanothers/. 
Zie ook het persbericht van het 
Hof n.a.v. de PSPP-uitspraak 
van het BVerfG: HvJ 8 mei 2020, 
‘Press Release Following the 
Judgment of the German Con-
stitutional Court of 5 May 2020’ 
(persbericht nr. 58/20), https://
curia.europa.eu/jcms/upload/
docs/applica tion/pdf/202005/
cp200058en.pdf.

80 Deze combinatie van mate-
rieelrechtelijke voorrang en 
institu tionele bevoegdheid komt 
het duidelijkst naar voren in 
K. Lenaerts, ‘No Member State 
is More Equal than Others: The 
Primacy of EU law and the Prin-
ciple of the Equality of the Mem-
ber States before the Treaties’, 
Verfassungsblog 8 oktober 2020, 
https://verfassungsblog.de/
nomemberstateismoreequal
thanothers/. Zeer kritisch over 
deze combinatie van de mate-
rieelrechtelijke voorrang van 
EU-recht en het institu tionele 
interpretatiemonopolie van het 
Hof zijn o.a. D. Kochenov, ‘EU 
Law without the Rule of Law’, 
Yearbook of European Law 
(34) 2015, p. 4, en D. Kochenov 
& M.J. van Wolferen, ‘The 
Dialogical Rule of Law and the 
Breakdown of Dialogue in the 
EU’, EUI Working Paper LAW 
2018/01.

81 Lindeboom 2020.
82 G. Davies, ‘Does the Court 

of Justice Own the Treaties? 
Interpretative Pluralism as a 
Solution to Over-Constitutional-
isation’, European Law Journal 
(24) 2018, afl. 6, p. 358; Langer 
2019.

peesrechtelijke normen identificeert zonder 
verwijzing naar de rechtsordes van de 
lidstaten. Vanuit dit perspectief betekent 
‘autonomie’ dat de ene rechtsorde nooit 
hoger in de juridische normenhiërarchie 
kan staan dan een andere rechtsorde: de 
juridische normenhiërarchie wordt immers 
bepaald door de rule of recognition, die voor 
elke rechtsorde anders is. Met behulp van 
de theorie van Raz kan de ‘voorrang’ van 
het EU-recht vervolgens worden gezien als 
een gevolg van het rechtskarakter en de 
bindende werking van het EU-recht.

Het lijkt erop dat het Hof 
de verantwoordelijkheid 
voor de interpretatie en 
toepassing van het EU-
recht meer zal moeten delen 
met de natio nale rechters

In tegenstelling tot de doctrine van de au-
tonomie van de Europese rechtsorde wordt 
de doctrine van voorrang van EU-recht in 
praktijk door natio nale rechters geaccep-
teerd. In recente rechtspraak en literatuur 
is daarmee de aandacht verschoven van 
de mate riële aspecten van voorrang naar 
haar institu tionele aspecten, namelijk het 
primaat van het Hof van Justitie om de 
definitieve betekenis van het EU-recht vast 
te stellen. Dit ‘interpretatiemonopolie’ staat 
met name centraal in de recente PSPP-
uitspraak van het BVerfG. Hoewel het 
primaat van het Hof belangrijk is voor het 
waarborgen van de uniforme betekenis en 
toepassing van het EU-recht, is met name 
de CILFIT-verplichting voor natio nale rech-
ters tegen wiens oordeel geen hoger beroep 
openstaat problematisch: met het huidige 
aantal lidstaten en de frequentie waarmee 
het EU-recht een rol speelt in de natio nale 
rechtsordes lijkt het onmogelijk dat het Hof 
zich kan blijven buigen over alle interpre-
tatievragen die zich bij hoogste natio nale 
rechters voordoen. Het lijkt er dan ook op 
dat het Hof, vroeg of laat, de verantwoorde-
lijkheid voor de interpretatie en toepassing 
van het EU-recht meer zal moeten delen 
met de natio nale rechters.82 
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