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Informele Europeanisering 
Voordracht VAR 75-jarig jubileum 

Utrecht, 18 december 2014 – Anne Meuwese, Tilburg Law School 

 

Inleiding 
Over de smeerolie van Europese integratie bestaat een theorie, die bijna een samenzweringstheorie 

genoemd kan worden. De Europese instellingen kweken actief een elite die zodanig sociaal verbonden 

raakt met de Europese zaak, dat veel minder beleid of bindende maatregelen nodig zijn om Europese 

integratie af te dwingen. Deze elite gaat op 20-jarige leeftijd al op Erasmus-uitwisseling, kan zich op 24-

jarige leeftijd uitleven als stagiair bij de Europese Commissie en gaat dan natuurlijk promoveren bij het 

European University Institute in Florence of minstens een LLM doen in Brugge. Op 30-jarige leeftijd volgt 

een referendaireschap bij het Hof van Justitie of een Marie Curie fellowship aan een universiteit in een 

ander lidstaat. U kent het type wel. 

Mijn stelling is: deze ‘integratie door socialisatie’ 

werkt niet alleen in haar meest extreme vorm zoals 

we die aantreffen bij de met een partner uit een 

andere lidstaat getrouwde Commissie-ambtenaar. 

Een veel bredere groep van professionals buiten 

het Brussels, waaronder ook juristen, is al veel 

meer ‘geëuropeaniseerd’ dan hun nationaal-

georiënteerde functie zou doen vermoeden. 
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Vanwege een tweede fenomeen, dat we ‘integratie door specialisatie’ kunnen noemen, zijn ‘Europa’ en 

het Europese recht is allang niet meer een exclusieve speeltuin voor de groep professionals die de 

Erasmusroute van begin tot eind heeft doorlopen.  

Het EU-recht is zo breed vertakt geraakt, dat iemand die nog dit hele rechtsgebied beoefent, eerder als 

een ‘generalist’ dan als een ‘specialist’ gezien kan 

worden. Nee, veel van het EU-recht wordt juist 

gevormd door superspecialisten die, volgens de 

bekende definitie, steeds meer weten van steeds 

minder en deze kennis inzetten om bijvoorbeeld 

in comitologiewerkgroepen fijnmazige Europese 

regels te helpen verzinnen. En deze specialisatie 

geldt niet alleen voor technische terreinen zoals 

milieurecht of financieel recht, maar ook voor 

gebieden die we eerder als ‘algemeen’ zouden 

bestempelen, zoals mensenrechten en 

bescherming van persoonsgegevens.  

Zo heeft het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens onlangs in het kader van de Article 29 

Working Party meegewerkt aan nieuwe richtlijnen voor de toepassing van het ‘recht om vergeten te 

worden’, zoals het Hof van Justitie dat in de Google zaak heeft aangenomen.1 De Article 29 Working 

Party is een orgaan waarin de Europese Commissie, alle nationale ‘data protection watchdogs’ én de 

Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming, nu de Nederlander Peter Hustinx, aan niet-

bindende rechtsvinding op het gebied van gegevensbescherming doen. Dit is dan nog een redelijk 

officieel orgaan, met een basis in de wet (art. 29 Dataretentierichtlijn) en een website. Maar er zijn ook 

allerlei verbanden, groeperingen en fora die op volledig informele wijze socialisatie en specialisatie 

succesvol combineren en zo Europeanisering achter de schermen aanjagen.  

Van Ommeren, in zijn bijdrage aan de bundel, 

noemt dit de “tweede Europeaniseringsroute, 

die meer van horizontale aard is” en die 

“ontstaat door de veelvuldige contacten die 

plaatsvinden in een sterk internationaliserende 

rechtswereld die zich van statelijke grenzen 

steeds minder aantrekt”.2 Met andere woorden, 

‘Europa’ laat niet alleen sporen achter in de 

vorm van bindende normen van EU-recht die in 

de Nederlandse rechtsorde geïmplementeerd moeten worden; wat we ‘verticale Europeanisering’ 

zouden kunnen noemen. Horizontale Europeanisering voltrekt zich eerder spontaan, vaak tussen 

lidstaten, op het niveau van bepaalde stakeholders en met of zonder coördinerende rol voor de 

                                                           
1 C-131/12. 
2 VAR Jubileumbundel, p. 22. 
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Europese instellingen. Met name informele processen hebben impact op onze manier van naar het recht 

kijken, zowel in praktische als in academische zin, en daardoor indirect ook op de rechtstoepassing en –

ontwikkeling. Beide soorten Europeanisering, verticaal en horizontaal treffen we zowel in het materiële 

deel van het bestuursrecht als in het algemeen deel aan. Overigens is uit recent, nog niet gepubliceerd, 

grootschalig Zweeds jurisprudentie-onderzoek gebleken dat sommige gebieden binnen het materiële 

bestuursrecht (in Zweden) tot vier keer sterker geëuropeaniseerd zijn dan het algemene bestuursrecht, 

een cijfer dat denk ik wel aansluit bij onze intuïtie. 

Ik wil het graag hebben over waar we die informele, horizontale Europeanisering terugzien, als het gaat 

over de meer algemene onderwerpen van het bestuursrecht. Ik licht er een paar voorbeelden uit voor 

verschillende categorieën van wat ik dan met een geëuropeaniseerd woord inderdaad maar 

stakeholders noem: rechtssubjecten, wetgever, rechter, bestuur en de academie. 

Verbestuursrechtelijking van het Europese recht 
Maar eerst vestig ik graag de aandacht op een recente ontwikkeling kan geduid worden als de 

‘verbestuursrechtelijking’ van het Europese recht. Juist ook nationale bestuursrechtexperts laten de 

laatste tijd van zich horen in Brussel en 

Luxemburg. Horizontale Europeanisering heeft 

weinig op met het ‘top down’ denken en dus is 

ongehinderd door enig mandaat en in volledige 

financiële en wetenschappelijke 

onafhankelijkheid het ReNEUAL project geboren. 

Dit is een initiatief van vooraanstaande 

bestuursrechtwetenschappers uit verschillende 

lidstaten, die ‘model rules’ voor een Europese 
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Awb hebben voorgesteld, die uiteraard in de bundel uitgebreid worden besproken. In mei van dit jaar, is 

een door het Europees Parlement en de Europese Ombudsman gesteunde conferentie in Brussel 

geweest, waar ook bestuursrechtelijk Nederland goed vertegenwoordigd was. Overigens bestaat ook 

een privaatrechtelijke tegenhanger, de European Group on Tort Law (EGTL); zie daarover de bijdrage 

van Tjepkema en de bijdrage van Schlössels in de bundel. 

 

Maar de verbestuursrechtelijking van het EU-recht staat of valt niet met ReNEUAL. Ook binnen de 

Europese agentschappen zien we dat procedures in het leven worden geroepen die nationale 

bestuursrechtsystemen al lang kennen. Zo heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen 

tegenwoordig ook een soort bezwaarprocedure. De zogenaamde ‘kamer van beroep’ velt een 

onafhankelijk oordeel over besluiten die worden genomen op grond van de REACH-verordening en de 

Biocidenverordening.3 

Je zou kunnen zeggen dat zo al wordt voorgesorteerd op de komst van een Europese Awb. Hoewel, de 

Europese Commissie wil er vooralsnog niet echt aan.  

Het Europees Parlement, dat al eerder een motie indiende waarin de Commissie werd gevraagd een 

voorstel te doen voor een Awb, heeft ook toen nog beoogd vice-voorzitter Timmermans er tijdens zijn 

hoorzitting naar gevraagd. Zijn antwoord was wat ontwijkend: “I intend to examine the option of a 

European Law of Administrative Procedure. Article 298 TFEU specifies the need for an ‘open, efficient and 

independent European administration’. This guides the work of all the institutions, agencies and bodies 

of the EU. The administration today is governed by an extensive framework of rules, principles and 

                                                           
3 Met dank aan Peter Kugel, die me op dit verschijnsel gewezen heeft tijdens een gastcollege binnen het vak Administrative Law 
van de Global Law Bachelor in Tilburg.  
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practices. Many of these echo general principles followed in many of our Member States' 

administrations. Improving the visibility of these rules would already be helpful. But we have to recognise 

that misgivings continue to be expressed about the way the European administration works. There is 

certainly scope for refining and improving the administrative rules. New legislation on the basis of Article 

298 TFEU could be one way to express our commitment to the highest standards of public service. A 

global framework setting broad principles for all the EU public service could help to show citizens and 

businesses that the administration is not an end in itself, but is there to serve the European interest. 

Good administration at national level is equally important to the delivery of EU policies.” 

Wat dat laatste betreft, de opstellers van de parlementaire resolutie voorspellen, zoals Van Ommeren 

ook signaleert in zijn bundelbijdrage, dat “de invloed van een Europese regeling op nationale 

autoriteiten zo groot zal zijn dat zij zal leiden tot een ‘spontane convergentie’ van het nationale 

bestuursrecht”.4 

 

Uitwerking informele Europeanisering 
Zo zou ‘verbestuursrechtelijking van het Europese recht’ toch weer tot ‘Europeanisering van het 

bestuursrecht’ kunnen leiden. Welke rol spelen informele mechanismen hier nu bij? 

Deze mechanismen spelen in op sociale gegevenheden, zoals dat mensen op zoek zijn naar erkenning, 

en graag bij een groep willen horen. Misschien luister je wel eerder als een collega, liefst een waar je 

een beetje tegenop kijkt, jou vraagt anders met een bepaalde procedure om te gaan dan wanneer het 

‘moet’ krachtens een bindende regel van hogerop. Tot de informele mechanismen die Europeanisering 

in de hand werken behoren bijvoorbeeld ook de eisen die wij expliciet en impliciet stellen aan 

studenten, maar ook aan onze nationale bestuursrechtelijke elite. De eerste staatsraad advocaat-

generaal, Rob Widdershoven, is iemand die bekend staat om zijn werk over Europeanisering van 

bestuursrecht. Zonder hier een een-op-een causaal verband te willen suggereren, denk ik dat dat iets 

zegt. 

                                                           
4 VAR Jubileumbundel, p. 122. 
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Hoe zien we informele Europeanisering nu terug bij de verschillende categorieën stakeholders? 

 

Rechtssubjecten 
Van Ommeren vraagt in zijn bijdrage aan de bundel aandacht voor de rol van rechtssubjecten, die “van 

de mogelijkheid gebruikmaken om hun eigen recht en hun eigen rechter te kiezen”.5 Hij doet dat in het 

kader van het overheidscontractenrecht, waar zijn bijdrage over gaat. U zult misschien denken “bij 

‘recht toe recht aan’ bestuursrechtelijke geschillen kan dat toch helemaal niet?”. In een 

geëuropeaniseerde context soms wel. Juist omdat toegang tot de Europese rechter voor particuliere 

belanghebbenden vaak lastig is, zie de recente Inuit-jurisprudentie, zijn belangengroeperingen die een 

probleem hebben met bepaalde Europese wetgeving er steeds beter in geworden om die via een 

slimme keuze voor een bepaalde nationale rechter indirect aan te vechten. Dit komt doordat ook tussen 

NGOs steeds meer informele contacten en bundeling van kennis en middelen ontstaan. Specialisatie is 

er ook: het European Network of Rights Advice Centres (ENRAC) coördineert de ‘jurisdiction shopping’ 

waarbij gelet wordt op a) de reikwijdte van het belanghebbendenbegrip en b) de kans dat een nationale 

rechter een prejudiciële vraag zal gaan stellen. Zoals bekend heeft in het geval van de 

Dataretentierichtlijn een nationaal beroep betreffende de wettigheid van de Ierse regelgeving inzake de 

bewaring van gegevens via de prejudiciële route inderdaad geleid tot een vernietiging van de Europese 

wetgeving op dit terrein door het Hof van Justitie.6 Het wachten is nu op de uitspraak van de Europese 

rechter, naar aanleiding van een verwijzing van de Ierse rechter, zeer in trek bij shoppende 

                                                           
5 VAR Jubileumbundel, p. 122. 
6 Gevoegde zaken C‑293/12 en C‑594/12. 
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rechtssubjecten, in een vervolgzaak, ook wel de ‘Ierse Facebook-zaak’ genoemd, aangespannen door 

een Oostenrijkse student.  

 

 

Wetgever 
Voor de wetgever geldt dat het meenemen van rechtsvergelijking tegenwoordig vrij standaard gebeurt 

bij een beetje serieuze evaluatie; onlangs was dit nog het geval bij de bestuurlijke lus. Maar misschien is 

een nog betere indicator van informele Europeanisering de vanzelfsprekendheid waarmee wordt 

geschermd met juridische mechanismen en oplossingen uit andere Europese landen. Zo verwees de 

minister van Veiligheid en Justitie in de memorie van antwoord bij de Wet aanpassing 

bestuursprocesrecht nog naar de figuur van de rapporteur public in procedures bij de Franse Conseil 

d’État om in de discussie over de nieuwe A-G bij de Raad van State de vrees van leden van de CDA-

eerstekamerfractie dat een ‘conclusienemer’ uit het eigen college niet onafhankelijk is, weg te nemen. 

Wat die Conseil betreft, en dat brengt mij bij de volgende stakeholder, de rechter, de website van de 

Conseil d’Etat is sinds kort ook beschikbaar in het Duits, Engels, Spaans, Italiaans en Portugees.7 

                                                           
7 Met dank aan Thomas Perroud, die die via de Comparative Administrative Law mailing list onder mijn aandacht bracht. 
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Overigens ook in het Arabisch en in het Chinees, maar dat terzijde.  

 

Helder is dat de Fransen investeren in het heroveren van een leidende rol in de verdere ontwikkeling 

van het publiekrecht. 
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Rechter 
Er is al heel veel gezegd en geschreven over de nationale rechter als Europese rechter. Zo heeft het 

onderzoek van Elaine Mak laten zien dat de transnationalisering en daarmee ook de Europeanisering 

van Nederlandse rechters nogal wisselend is.8 Maar ik zou zeggen dat ook niet elke Nederlandse rechter 

‘Europa’ ‘helemaal zijn of haar ding hoeft te vinden’ om van informele Europeanisering van de 

rechtspraak te kunnen spreken. Naast de sociale mechanismen en de professionele ingangseisen speelt 

hier ook iets simpels als infrastructuur een rol. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de recente harmonisatie 

van de jurisprudentienummers. Het is opvallend hoe snel we gewend zijn geraakt aan het gebruik van de 

European Case Law Identifier (ECLI). De Europese Commissie wil overigens alle uitspraken van nationale 

rechters te koppelen in een e-justitieportaal, waar vooralsnog vooral informatiefiches te vinden zijn over 

allerlei specifieke aspecten van nationale rechtssystemen.9  

 

Horizontale Europeanisering is ook de trend die Widdershoven recent in het NTB signaleert, namelijk dat 

“nationale rechters hun prejudiciële verwijzingspraktijk in toenemende mate afstemmen op die van 

andere nationale rechters en daarbij ook rekening houden met de wijze waarop die ‘buitenlandse’ 

rechters een eerder prejudicieel antwoord hebben begrepen en in hun rechtsorde toepassen”.10  

                                                           
8 E. Mak, Judicial Decision-Making in a Globalised World, Hart Publishing: Oxford 2013. 
9 https://e-
justice.europa.eu/advanceSearchManagement.do;jsessionid=p3OZHjI3kgUcS6pltmDTDQ**.ejapp03?action=advancedSearch. 
10 R.J.G.M. Widdershoven, ‘Naar een Europese harmonisatie van het nationale bestuursrecht?’, Nederlands Tijdschrift voor 
Bestuursrecht 2014/33. 
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Bestuur 
Binnen de uitvoerende macht gebeurt veel horizontaals. Het netwerk van 

gegevensbeschermingswatchdogs is zoals gezegd lang niet het enige. ReNEUAL erkent dit ook door in 

boek V en VI in te gaan op ‘mutual assistance’ tussen bestuursorganen en het hippe onderwerp 

‘administrative information management’. Informele en horizontale afstemming binnen het bestuur 

wordt ook aangemoedigd door de Europese Commissie. In haar aanbevelingen voor versterking voor het 

Europese systeem van financieel toezicht, heeft zij bijvoorbeeld voorgesteld dat de Europese 

Toezichtsautoriteiten (de ‘ESA’s’) beter gebruik maken van de mogelijkheid van peer reviews, om zo 

meer ‘toezichtsconvergentie’ te bewerkstelligen.11 

Academie 
Informele Europeanisering in de bestuursrechtwetenschap signaleer ik bijvoorbeeld als Backes en 

Jansen in de AB een uitspraak van het Grondwettelijke Hof van België over de Vlaamse bestuurlijke lus 

annoteren.12 Die lus is geïnspireerd door de ontwikkelingen in Nederland en kan de toets aan de 

algemene rechtstatelijke uitgangspunten en de beginselen van goede rechtspleging niet doorstaan. Hier 

draagt de rechtswetenschap bij aan horizontale Europeanisering door middel van haar 

signaleringsfunctie; een uitspraak wordt d.m.v. ‘peer pressure’ relevant gemaakt voor het Nederlandse 

bestuursrecht. Wat het onderwijs betreft: nu de civiel effect discussie weer in alle hevigheid is 

opgelaaid, zijn er ook weer kansen voor een nog verder versteviging van het Europese recht in het 

curriculum. Opvallend vind ik echter dat we onze aandacht niet nog meer richten op verdere 

verankering van het Europese perspectief – horizontaal en verticaal – in de traditionele hoofdvakken. 

Verder: is het geen tijd voor een ‘European Moot Court on Administrative Law’ of een soort ‘Europese 

VAR-pleitwedstrijd’? Er zijn zeker initiatieven, zoals het Seminar on Comparative Administrative Law dat 

Boudewijn de Waard al jarenlang met collega’s uit Freiburg, Straatsburg en Oxford organiseert, maar die 

zijn kleinschalig en daardoor kwetsbaar. 

 

                                                           
11 Gesignaleerd in Ars Aequi KwartaalSignaal 133, ‘Financieel Toezicht’, Periode 1 juli-30 september 2014, p. 7644. 
12 AB 2014/417. 
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Ter afsluiting 
Met dit betoog dat erop neerkomt dat we naast verticale Europeanisering ook aandacht moeten 

schenken aan het informelere proces dat we als ‘horizontale Europeanisering’ zouden kunnen 

kenschetsen, heb ik niet willen suggereren dat Europa dus volledig is doorgedrongen tot in de haarvaten 

van het Nederlandse bestuursrecht. Tegelijkertijd creëert de ‘fake it till you make it’ benadering, die ook 

de ‘model rules’ van Reneual en de resolutie van het Europees Parlement aangaande een Europese Awb 

kenmerkt, soms een scheppende dynamiek. Europa hééft geen Awb, maar het zou best kunnen dat we 

over tien jaar op ReNEUAL terugkijken als een ‘defining moment’. Toezichthouders uit verschillende 

landen die zich wagen aan peer review, zijn misschien nog niet gelijkwaardig, maar worden het door het 

proces van peer review wel een beetje meer. Een uitspraak van een Nederlandse bestuursrechter, of hij 

of zij daar nou belang aan hecht of niet, is terug te vinden voor een collega uit een andere lidstaat. Door 

de toenemende toegankelijkheid zullen buitenlandse uitspraken steeds meer vanzelfsprekende 

informatiebronnen worden. 

Ik sluit af met aandacht voor de schaduwzijde van de geconstateerde verbestuursrechtelijking enerzijds 

en specialisatie anderzijds. De bijdrage van Van den Brink en Den Ouden vraagt aandacht voor de 

keerzijde van specialisatie, zoals het steeds complexer wordende Europese recht die met zich 

meebrengt, binnen het bestuursrecht. Zij wijzen op “een reëel gevaar van een zwaar belaste 

bestuursrechter die in een complexe situatie van gedeeld bestuur te snel meegaat in een betoog van 

een gespecialiseerd bestuursorgaan dat beweert dat het op grond van een Unierechtelijke verordening 

tot het nemen van een bepaald besluit is verplicht”. En zij “zien in de rechtspraktijk namelijk met enige 

regelmaat gevallen waarin vermeende Unierechtelijke verplichtingen worden opgerekt, discutabel zijn 

of helemaal niet blijken te bestaan”.13 Het antwoord hierop vanuit het juridisch onderwijs lijkt mij niet te 

moeten zijn ‘verdere specialisatie’, maar juist vaardigheden- en strategietraining voor studenten, zodat 

wij juristen opleiden die durven te twijfelen en zelf op zoek gaan, in plaats van vooral op 

superspecialisten te vertrouwen. Michiel Scheltema, in zijn recente NTB-bijdrage over de Europese Awb-

wensen, wijst er daarnaast nog op dat de ontwikkeling dat EU-bestuursrecht steeds meer als ‘gewoon 

bestuursrecht’ wordt gezien ook nadelen heeft.14 Naar zijn mening wordt het nadenken over een EU 

Awb te zeer bepaald door de ervaringen op het nationale niveau. “Wetenschap en praktijk zouden er 

veel meer mee gediend zijn”, aldus Scheltema, “wanneer het bestuursrecht op nationaal en Europees 

niveau meer in wisselwerking met elkaar worden bestudeerd zonder dat direct naar algehele eenheid 

wordt gestreefd. Juist door de verschillen in kaart te brengen en door landen de vrijheid te laten 

vernieuwingen te beproeven, kunnen best practices ontwikkeld worden”. Volgens mij heeft hij daar de 

kern van horizontale Europeanisering te pakken. En daarbij: we hoeven niet meteen toe te treden tot de 

gekweekte Europese elite en ‘gespecialiseerd’ te zijn in EU-recht om een constructieve bijdrage te 

leveren aan de Europese rechtsorde; ik zou zelfs bijna willen zeggen ‘integendeel’… 

                                                           
13 “Zo bleek de verrekeningsverplichting waarop de staatssecretaris van EZ zich beriep in de laatst besproken uitspraak van 20 
september 2013, niet in de Unierechtelijke regelgeving te zijn terug te vinden, althans niet voor het geval dat in die zaak aan de 
orde was. Wanneer dat niet door een bestuursrechter wordt onderkend ontstaat er een niet te rechtvaardigen nadeel voor de 
burger.” Var Jubileumbundel, p. 81. 
14 M. Scheltema, ‘Een Europese Awb? Ja, maar beperkt: het is geen nationale Awb’, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 
2014, 36. 


