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 Samenvatting Praktisch Europees Recht Literatuur + Arresten 2021-2022 

 Voorwoord 

 Beste student, 

 Voor je ligt de voorbeeldsamenvatting van de literatuur en arresten van het boek Praktisch 
 Europees Recht voor de studie HBO Rechten. Slim Academy heeft de belangrijkste studiestof voor 
 je samengevat en extra oefenopgaven zodat je de stof kunt oefenen. Zo kun jij zo prettig mogelijk 
 studeren. Wil je de hele samenvatting samenvatten? Schaf hem dan nu aan met  30% korting! 
 Gebruik hiervoor de code:  HBOXSLIM30.  We wensen je alvast succes met studeren en natuurlijk 
 met het behalen van jouw studiepunten! 

 Kwaliteit 
 Omdat wij de kwaliteit van onze samenvattingen zo hoog mogelijk willen houden zijn we benieuwd 
 naar jouw feedback. We sturen je hierom twee weken na ontvangst van de samenvatting een 
 mailtje met het verzoek om de samenvatting te beoordelen. Je zou ons heel erg helpen als je deze 
 invult. Mocht je op een ander moment al opmerkingen, tips of verbeterpunten hebben, mail ons dan 
 op  klantenservice@slimacademy.nl  , dan gaan wij hier  direct mee aan de slag! 

 Werken bij 
 Slim Academy is altijd op zoek naar gemotiveerde studenten! Lijkt het je leuk om bij ons aan de slag 
 te gaan met het samenvatten en nakijken van samenvattingen? Dan is de rol van Studieheld zeker 
 iets voor jou. Je kunt werken vanuit huis, krijgt een riante vergoeding en je hebt een 
 studiegerelateerde bijbaan die goed op je cv staat. Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en cv 
 naar  klantenservice@slimacademy.nl  . 

 Nadruk verboden 
 Samen studeren werkt natuurlijk goed. Wijs jouw vrienden dan ook vooral op de samenvattingen 
 van Slim Academy. Nadruk en het delen van de samenvatting met derden is uiteraard verboden. Als 
 je wilt dat wij in staat blijven de verslagen aan jullie aan te bieden, geef dit verslag dan niet aan 
 derden en laat jouw studiegenoten zelf een exemplaar aanschaffen 

 Kom in contact met Slim Academy 
 Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via: 

 www.slimacademy.nl 
 @SlimAcademy.nl 
 klantenservice@slimacademy.nl 
 010 214 32 45 

 We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens! 

 Team Slim Academy 

 P.S. De samenvatting is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Het is en blijft een 
 samenvatting, die als aanvulling op de verplichte lesstof gezien moet worden en geen vervanging is 
 van de verplichte lesstof. 
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 Hoofdstuk 1: De Europese Unie 
 Dit is een samenvatting van hoofdstuk 1, Mr. I.M. Huzen, Mr. drs. M. Wormsbecher, Praktisch 
 Europees Recht, Noordhoff, derde druk. 

 Inleiding 
 In dit hoofdstuk worden een paar basisbegrippen uitgelegd, wordt er besproken wat de 
 doelstellingen van de Europese Unie zijn, worden de internationaalrechtelijke aspecten behandeld, 
 wordt er ingegaan op wat de interne markt inhoudt en de basisbeginselen het 
 evenredigheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel besproken. 

 Internationaal recht 
 Zodra staten afspraken met elkaar maken, geld niet het nationale recht maar het internationale 
 recht. Een voorbeeld van hoe de afspraken worden vastgelegd zijn verdragen. Bij verdragen is het 
 van belang dat de staten een deel van hun staatssoevereiniteit overdragen, wat staatssoevereiniteit 
 is zal hieronder worden uitgelegd. 

 Staatssoevereiniteit 
 Soevereiniteit houdt in dat de staat zelf op haar eigen grondgebied wetten en regels mag opstellen 
 en beslissingsbevoegdheid heeft. De soevereiniteit van de staat kan echter op twee manieren 
 worden beperkt: 

 1.  Overdragen van de soevereiniteit 
 2.  Onvrijwillige beperking van de soevereiniteit 

 Overdragen van de soevereiniteit 
 Dit gebeurt als de staat bepaalt dat een deel van de beslissingsbevoegdheid wordt overgedragen 
 aan een internationale organisatie. Een voorbeeld hiervan is de EU. Lidstaten hebben een bepaald 
 deel van hun soevereiniteit overgedragen waardoor zij niet meer op bepaalde gebieden niet meer 
 alle regels opstellen. 

 Belangrijk artikel:  op grond van  artikel 50 VEU  kunnen  landen die lid zijn van de EU hun 
 lidmaatschap opzeggen waardoor de staatssoevereiniteit terug wordt gegeven. Dit kan pas sinds 
 2009. Dit is echter een zeer gecompliceerd proces. 

 Onvrijwillige beperking 
 Dit kan gebeuren als bijvoorbeeld een land wordt binnengevallen. De lidstaat die binnenvalt neemt 
 op dat moment de beslissingen. Dit kan daarnaast ook door middel van een mandaat dat de 
 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft afgegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat er is 
 gebeurd in Irak of Afghanistan. 

 Internationale organisaties 
 Naast staten spelen internationale organisaties een grote rol in het internationale recht. Er zijn twee 
 soorten internationale organisaties: 

 1.  Gouvernementele organisaties; 
 2.  Non-gouvernementele organisaties 
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 Gouvernementele organisaties 
 Een gouvernementele organisatie is een samenwerkingsverband tussen  staten  . In een verdrag 
 worden de doelstellingen opgenoemd en beschreven welke middelen de organisatie heeft om de 
 doelstellingen te bereiken. Er zijn twee manieren hoe staten hun soevereiniteit kunnen afstaan, of 
 juist niet: 

 1.  Intergouvernementele organisatie: hierbij staan de lidstaten  geen  of maar een klein beetje 
 soevereiniteit af. Beslissingen worden gezamenlijk door de staten genomen. 

 2.  Supranationale organisatie: hierbij staan de lidstaten  wel  soevereiniteit af. Het bekendste 
 voorbeeld hiervan is de Europese Unie. De lidstaten kunnen hierbij over bepaalde gebieden 
 niet meer zelf regels opstellen en moeten zich houden aan wat de Europese Unie bepaalt. 

 Non-gouvernementele organisaties 
 Een non-gouvernementele organisatie (hierna NGO’s genoemd) wordt niet door lidstaten opgericht, 
 maar door een groep (rechts)personen. De organisaties hebben ook doelstellingen en publiceren 
 jaarlijks rapporten, maar zijn onafhankelijk van lidstaten. Een bekend voorbeeld hiervan is UNICEF. 
 NGO’s worden soms gevraagd advies te geven in internationale vergaderingen vanwege hun 
 expertise. 

 Doelstellingen van de Europese Unie 
 De doelstellingen van de EU zijn in internationale verdragen vastgelegd, hierin is ook aangegeven 
 binnen welk juridische kader de EU mag handelen. De EU begon in 1952 met het  Verdrag 
 aangaande de opichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal  (hierna EGKS 
 genoemd). Hierna hebben meerdere verdragen de EGKS aangevuld of gewijzigd. Hieronder staat 
 een beknopte tijdlijn van de oprichting van de Europese Unie en welke landen op dat moment zijn 
 toegetreden. 

 ●  1952: oprichting  EGKS  , Nederland, België, Frankrijk,  West-Duitsland, Luxemburg Italie 
 ●  1958:  Euratom  en  EU-verdrag 
 ●  1967:  Fusieverdrag 
 ●  1973:  Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk 
 ●  1981: Griekenland 
 ●  1986: Portugal & Spanje 
 ●  1987:  Europese Akte 
 ●  1990: Oost-Duitsland herenigd met West-Duitsland 
 ●  1992: Verdrag Betreffende de Europese Unie, ook wel Verdrag van Maastricht genoemd 
 ●  1995: Finland, Oostenrijk & Zweden 
 ●  1999: Verdrag van Amsterdam 
 ●  2000: Handvest van de Grondrechten 
 ●  2003: Verdrag van Nice 
 ●  2004: Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije & 

 Tsjechië 
 ●  2007: Roemenië & Bulgarije 
 ●  2009: Verdrag van Lissabon. Hierna ontstonden de belangrijke huidige verdragen:  VWEU  & 

 VEU  . Ook is toen bepaald dat het  Handvest van de Grondrechten  bindend is. 
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 Verdragen binnen de EU en hun doelstellingen 
 Op dit moment zijn de VWEU en de VEU van kracht. Aan deze verdragen zijn verder meerdere 
 protocollen toegevoegd met aanvullende informatie. 

 De belangrijkste doelstellingen van de EU zijn opgesomd in artikel 3 VEU. De EU heeft twee 
 instrumenten om de doelstellingen te bereiken. Dit kan door middel van: 

 ●  Positieve integratie  (harmonisering van regelgeving): de Europese Unie maakt in dit geval 
 uniforme regels om verschillen tussen lidstaten weg te nemen. Deze regels harmoniseren 
 bestaande nationale wetgeving; 

 ●  Negatieve integratie  (verbodsbepalingen): Bij deze  vorm van integratie legt de Europese 
 Unie verboden op aan de lidstaten om te voorkomen dat deze het vrij verkeer belemmeren. 
 Lidstaten mogen dus hun eigen nationale regels bepalen, zolang deze het vrij verkeer van 
 goederen, personen, diensten en kapitaal niet belemmeren. Een belemmering is elke 
 handeling van een lidstaat die de handel moeilijker maakt. Hierbij is het belangrijk om op te 
 merken dat sommige belemmeringen gerechtvaardigd kunnen worden. 

 Over het algemeen kiest de EU voor een strategie waarbij er zowel positief als negatief wordt 
 geïntegreerd. Hieronder zullen een aantal belangrijke doelstellingen van de EU worden toegelicht. 

 Doelstelling: Vrede en Welzijn 
 Door middel van economische integratie wil de EU vrede en welzijn bewerkstelligen. De EU is 
 namelijk van mening dat als de economie tussen lidstaten verwerven wordt er ook minder 
 conflicten zullen ontstaan. Lidstaten zijn dan namelijk economisch afhankelijk van elkaar. 

 Doelstelling ruimte van vrijheid, veilligheid en recht 
 De open grenzen zorgen ervoor dat burgers van de Europese Unie vrij zijn om in de lidstate te 
 verblijven, werken, studeren etc. Om te voorkomen dat hier de verkeerde mensen gebruik van 
 maken zorgt de EU ervoor dat er een beleid is om illegale migratie en criminaliteit te bestrijden. 

 Doelstelling: Interne Markt 
 De interne markt houdt in dat langzamerhand de nationale markten worden samengevoegd tot één 
 gemeenschappelijk markt  . Hierbij is het van belang  dat er geen economische grenzen en 
 belemmeringen zijn tussen lidstaten. Opvallend bij de interne makrkt is dat hierbij niet alleen 
 economische doelen worden nagestreefd maar dat er in artikel 3 VEU is opgenomen dat er rekening 
 moet worden gehouden met sociale vooruitgang en het milieu. Ook gelijkheid en discriminiatie 
 spelen een rol bij de interne markt. 

 Doelstelling: Economische en Monetaire Unie 
 Het oprichten van de Economische en Monetaire Unie (EMU) is ook een van de doelstellingen. Dit is 
 in twee pijlers op te delen: 

 1.  Monetair beleid: dit  supranationale  beleid  is de verantwoordelijk van de Europese Centrale 
 Bank (ECB). Samen met de nationale banken vormen zij het Europees Stelsel van Centrale 
 Banken (ESCB). Een van de belangrijkste doelen is het inbrengen van de 
 gemeenschappelijke munt, de euro. Met een gemeenschappelijke munt wordt onder andere 
 de handel bevordert doordat er minder transactiekosten zijn en men gemakkelijk producten 
 kan vergelijken. 

 5 



 Samenvatting Praktisch Europees Recht Literatuur + Arresten 2021-2022 

 Een paar nadelen voor landen om de munt in te voeren zijn bijvoorbeeld: 
 ●  Een ander land kan ervoor zorgen dat de munt daalt wat leidt tot een verlaagde 

 welvaart; 
 ●  Het is lastig om een nationaal economisch beleid te voeren. De ECB en andere 

 landen hebben namelijk veel zeggenschap hierover. 
 2.  Economische beleid: dit  intergouvernementeel beleid  blijft grotendeels de 

 verantwoordelijkheid van lidstaten. Het beleid moet hierbij wel worden afgestemd met het 
 oog op de doelstellingen van de Europese Unie. In het  Europees Semester  wordt jaarlijks 
 het nationaal economische beleid afgestemd 

 Let op! Niet alle lidstaten nemen deel aan de EMU, wel alle lidstaten nemen deel aan de interne 
 markt. De interne markt is namelijk een onlosmakelijk deel van de Europese Unie. 

 Doelstelling: Beschermen van Mensenrechten 
 De bescherming van mensenrechten is te vinden in artikel 2 VEU. Indien het Hof van Justitie een 
 oordeel geeft over een schending van mensenrechten, dan dient dit artikel als grondslag. In dit 
 artikel is daarnaast opgenomen dat alle Europese Wetgeving moet voldoen aan de belangrijke 
 waarden van het desbetreffende artikel. 

 Let op! Uit artikel 3 lid VEU valt af te leiden dat het beschermen van fundamentele waarden niet 
 alleen voor de lidstaten geldt maar dat de EU zich er ook voor in zit in hun relaties met andere 
 landen. 

 Waardegemeenschap  : dit houdt in dat de gemeenschap  niet alleen zich bezig houdt met de 
 economie maar ook met mensenrechten. 

 Interne markt 
 De interne markt is de basis van de drie onderdelen: 

 1.  Het vrij verkeer 
 2.  Staatssteun (en met name het verbod hierop) 
 3.  Mededinging 

 Vrij verkeer 
 Het vrij verkeer gaat in de EU over personen, goederen, diensten en kapitaal en houdt in dat 
 lidstaten de handelsstroom niet mogen belemmeren. Als iets binnen de grenzen van de Europese 
 Unie komt, dan heeft het in principe de vrijheid om over de grenzen te gaan van alle lidstaten. 

 Staatssteun (artikel 107 lid 1 VWEU) 
 Staatssteun zijn bijvoorbeeld subsidies door de overheid die aan een bedrijf worden gegeven. Om 
 oneerlijke concurrentie te voorkomen is er daarom sprake van een verbod van staatssteun. 

 Mededinging 
 Naast staatssteun kan er ook oneerlijke concurrentie ontstaan op het moment dat bedrijven met 
 elkaar gaan samenwerken. Dit wordt ook wel kartelvorming genoemd. Daarnaast kan een bedrijf 
 met een grote machtspositie de markt verstoren. Het verbod op kartels en het verbod op het 
 misbruik van een machtspositie vormen samen het mededingingsrecht. 
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 Voordelen interne markt 
 Een aantal voordelen van de interne markt zijn als volgt: 

 ●  Vrije handel zorgt voor een grotere afzetmarkt; 
 ●  Arbeidsmarktperspectieven worden vergroot voor personen; 
 ●  Het is aantrekkelijk voor landen om zich te specialiseren vanwege de grote afzetmarkt 

 waardoor diensten en goederen goedkoper en van een betere kwaliteit kunnen worden 
 aangeboden; 

 ●  Meer concurrentie zorgt voor lagere prijzen voor de consument; 
 ●  De consument krijgt meer keuze. 

 Nadelen interne markt 
 Een aantal nadelen van de interne markt zijn als volgt: 

 ●  Soms is het lastig voor de overheid om zowel de nationale economie te beschermen (ook 
 wel protectionisme genoemd) als rekening te houden met de interne markt; 

 ●  Meer concurrentie is voor consumenten voordelig, maar kan erg nadelig zijn voor, met 
 name kleine, bedrijven. Dit wordt soms ook de verMcdonaldisering genoemd; 

 ●  Het nadeel van teveel concurrentie kan gelden voor loonniveaus in verschillende lidstaten. 
 Productie verplaatst naar ‘armere’ landen waardoor werknemers hun baan kunnen 
 verliezen; 

 Een belangrijk voorbeeld waarbij de nadelen zichtbaar zijn van de afhankelijkheid van de producten 
 in andere landen is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de crisis die er is ontstaan omtrent het 
 gas. 

 Beginselen van de Europese Unie 
 Er zijn een aantal basisbeginselen waar de EU en de lidstaten zich aan moeten houden. De 
 basisbeginselen vind je op de volgende pagina in een tabel. Let goed op het verschil tussen VWEU 
 en VEU! 

 De basisbeginselen kunnen weleens rechtvaardig worden geschonden als het doel hiervan 
 evenredig is. Vooral bij het gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel gebeurt dit dikwijls. 
 Over die twee beginselen zal dan ook na het tabel verder over worden uitgeweid. 
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 Basisbeginselen 

 Gelijkheidsbeginsel (artikel 18 VWEU)  Dit houdt in dat er niet op grond van 
 nationaliteit mag worden gediscrimineerd. 

 Evenredigheidsbeginsel (artikel 5 lid 4 VEU)  Bij het bepalen van een middel om een doel te 
 bereiken moet er altijd voor het middel worden 
 gekozen die het minst ingrijpend is. 

 Subsidiariteitsbeginsel (artikel 5 lid 3  VEU)  De EU moet telkens beoordelen of het niet 
 beter op een lager level, door de lidstaten, kan 
 worden geregeld. 

 Attributiebeginsel (artikel 5 lid 2 VEU)  De EU heeft alleen een bevoegdheid indien 
 hier een  grondslag  voor bestaat in het 
 verdrag.  Vaak kun je in artikelen van het 
 VWEU de desbetreffende grondslag vinden. 

 Loyale samenwerking (artikel 4 lid 3 VEU)  Loyale samenwerking houdt in dat lidstaten de 
 verplichtingen uit van het Europees recht 
 zullen volgen en niet in strijd met verdragen 
 zullen handelen. 

 Bron: Slim Academy 

 Gelijkheidsbeginsel 
 Dit beginsel in neergelegd in artikel 18 VWEU. Het gaat bij het gelijkheidsbeginsel om gelijkheid op 
 basis van nationaliteit, op grond van nationaliteit mag er geen onderscheid worden gemaakt tussen 
 burgers of goederen. Een van de belangrijke doelstellingen is het tegengaan van protectionisme, dat 
 houdt in dat een land de markt afschermt van buitenlandse concurrenten. Er zijn uiteraard ook 
 uitzonderingen, als er een belangrijk doel mee wordt bereikt. Dit zal later in de samenvatting nog 
 terugkomen. 

 Gelijke gevallen 
 Dit zijn gevallen met dezelfde kenmerken, het enige verschil is de nationaliteit. Er mag bijvoorbeeld 
 geen invoerquotum worden gesteld op buitenlandse producten die ook in Nederland worden 
 geproduceerd. Personen moeten ook gelijk worden behandeld personen geldt dit. Iemand die in een 
 andere lidstaat door een dokter wordt behandeld mag hier geen hogere kosten voor betalen dan 
 inwoners van dat land. Dit geldt ook voor gelijke toegang tot werk. 

 Ongelijke gevallen 
 Niet alleen gelijke gevallen vallen onder het verbod op discriminatie, maar voor ongelijke gevallen 
 geldt dat ze  niet  gelijk mogen worden behandeld. Een voorbeeld hiervan is een zaak van het Hof 
 van Justitie in 2003. Hierbij weigerde de overheid om kinderen met een Spaanse vader de 
 achternaam van hun moeder te geven, iets wat gebruikelijk is in Spanje. 

 8 



 Samenvatting Praktisch Europees Recht Literatuur + Arresten 2021-2022 

 Het Hof heeft geoordeeld dat omdat Spaanse kinderen zich onderscheiden van Belgische kinderen 
 gelijke behandeling van ongelijke gevallen niet mag. 

 Evenredigheidsbeginsel (proportionaliteitsbeginsel) 
 Dit beginsel houdt in dat om het doel te bereiken er een middel moet worden gebruikt dat het minst 
 belemmerend is. Dit komt ook veel bij andere rechtsgebieden voor. Soms zijn er meerdere belangen 
 die moeten worden beschermd maar niet samengaan. In dat geval zal er voor een middel moeten 
 worden gekozen die zo min mogelijk de andere belangen schaadt. Het minst belemmerende 
 alternatief zal dus moeten worden gekozen. 
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 Oefenvragen 

 Opgave 1 
 Indien er een discussie ontstaat in Europa over de vraag of controle op vlees via de EU of via de 
 lidstaten geregeld dient te worden, met welk beginsel houdt dit dan verband? 

 a.  Het subsidiariteitsbeginsel 
 b.  Het proportionaliteitsbeginsel 
 c.  Het evenredigheidsbeginsel 
 d.  Het loyaliteitsbeginsel 

 Opgave 2 
 Wat is precies het doel van de interne markt? 

 Opgave 3 
 Welke drie middelen beschikt de Europese Unie om de interne markt te bereiken en te behouden? 

 Opgave 4 
 Stel, een wijnsoort uit Duitsland blijkt al bij meerdere consumenten ervoor te hebben gezorgd dat 
 ze kampen met heftige migraine. Met welk beginsel moet de Nederlandse overheid rekening 
 houden indien ze import van de Duitse wijn wil verbieden? 
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 Antwoorden oefenopgaven 

 Opgave 1 
 A 

 Opgave 2 
 Het  doel  van de interne markt is neergelegd in art.  26 VWEU: De interne markt omvat een ruimte 
 zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal 
 gewaarborgd wordt volgens de bepalingen van dit Verdrag. 

 Opgave 3 
 Om  de  interne  markt  te  bereiken  en  te  behouden,  beschikt  de  Europese  Unie  over  verschillende 
 middelen: 

 ●  Positieve  integratie:  het  aannemen  van  richtlijnen  of  verordeningen  die  de  wetgeving  van 
 lidstaten  harmoniseert.  Het nadeel: er is politieke  besluitvorming nodig. 

 ●  Negatieve  integratie:  onnodige  verschillen  worden  verboden.  Dit  houdt  in  dat  nationale 
 regelingen  die  het  vrije  verkeer  belemmeren  in  beginsel  niet  toegelaten,  tenzij  er  sprake  is 
 van een rechtvaardigingsgrond. 

 Mededinging:  mededingingsregels zien op het functioneren  van de interne markt. Het 
 mededingingsrecht zorgt ervoor dat er geen oneerlijke concurrentie en kartelvorming optreedt en 
 bestraft dit. 

 Opgave 4 
 Er zal rekening moeten worden gehouden met het evenredigheidsbeginsel. 
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 Hoofdstuk 2 - Instellingen van de Europese Unie 
 Dit is een samenvatting van hoofdstuk 1, Mr. I.M. Huzen, Mr. drs. M. Wormsbecher, Praktisch 
 Europees Recht, Noordfhoff, derde druk. 

 Inleiding 
 Naast de taken van de Europese Unie staat in het VEU ook de instellingen opgenoemd die zijn 
 ingesteld om de doelstellingen van de EU te kunnen vervullen. De instellingen kun je vinden in 
 artikel 13 VEU.  In dit hoofdstuk zullen de vijf belangrijkste  instellingen worden besproken: 

 ●  De Europese Raad; 
 ●  De Europese Commissie; 
 ●  De Raad van de Europese Unie (niet te verwarren met de Europese Raad); 
 ●  Het Europees Parlement; 
 ●  Het Hof. 

 De Europese Raad 
 De Europese Raad is verantwoordelijk voor het afsluiten van verdragen, de rechtsbasis hiervan is te 
 vinden in  artikel 15 VEU. 

 Samenstelling Europese Raad 
 In de Europese Raad zitten de staatshoofden of regeringsleiders van de lidstaten samen met de 
 voorzitter van de Europese Commissie. Voor Nederland geldt dat de minister-president hier plaats 
 neemt. 

 Indien het over buitenlandse zaken en veiligheid gaat, neemt ook de Hoge Vertegenwoordiger van 
 de Unie voor Buitenlandse Zaken deel aan de werkzaamheden. De Hoge Vertegenwoordiger is ook 
 lid van de Europese Commissie, hij is hier vicevoorzitter van (artikel 17 lid 4 VEU). Op de Hoge 
 Vertegenwoordiger na zijn de Europese Commissie en de Europese Raad gescheiden. 

 Taken Europese Raad 
 Twee keer per jaar komt de Europese Raad samen om over de hoofdlijnen van het Europees beleid 
 te vergaderen. Zij hebben de bevoegdheid om verdragen op te stellen en stellen 
 beleidsdoelstellingen voor de toekomst vast. 

 ●  Verdragen opstellen: de Europese Raad oordeelt over een definitieve vaststelling van een 
 verdrag, beslissingen worden meestal genomen met unanimiteit. 

 ●  Beleidslijnen vaststellen: gedetailleerde kwesties worden niet besproken maar de Europese 
 Raad bepaalt met kaders waarbinnen de andere instellingen de doelstellingen moeten 
 behalen en problemen moeten oplossen. 

 De Europese Commissie 
 De Europese Commissie is verantwoordelijk, samen met andere instellingen, voor de uitvoering van 
 de verdragen. De rechtsbasis is te vinden in  artikel  17 VEU. 

 Samenstelling Europese Commissie 
 De Europese Commissie bestaat uit een voorzitter en commissarissen. De commissarissen hebben 
 ieder een eigen Directoraat-generaal. Ieder Directoraat-generaal heeft een eigen terrein. Er zijn net 
 zoveel Directoraten-generaal als lidstaten.  De VEU kan op grond van artikel 17 lid 5 VEU het aantal 
 commissieleden terugbrengen tot twee derde van de lidstaten. 
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 Echter is er in 2013 na Ierse bezwaren het besluit genomen om hier nog geen gebruik van te maken. 
 Indien dit zou gebeuren dan zou een nieuwe commissie moeten worden benoemd. 

 De commissieleden zijn onafhankelijk van hun staat. Het belang van de Europese Unie staat dus 
 centraal en niet het belang van individuele lidstaten. 

 Benoeming Europese Commissie 
 ●  Stap 1:  benoeming van de Commissievoorzitter. De Europese  Raad draagt met een 

 gekwalificeerde meerderheid een kandidaat voor. Dit is meestal een kandidaat van de 
 grootste partij die in het Europees Parlement is verkozen, ook wel een Spitzenkandidaat 
 genoemd. 

 ●  Stap 2:  Het Europees Parlement stemt bij meerderheid  voor of tegen de voorgedragen 
 kandidaat (artikel 17 lid 7 VEU). 

 ●  Stap 3:  verkiezing van de overige leden. De lidstaten  dragen zelf hun commissarissen voor 
 in overleg met de Commissievoorzitter. 

 ●  Stap 4:  goedkeuring van de commissarissen door de  Europese Raad met gekwalificeerde 
 meerderheid. 

 ●  Stap 5:  goedkeuring van de commissarissen door het  Europees Parlement met meerderheid 
 van de stemmen nadat ze de commissarissen apart hebben gehoord. 

 Extra weetje!  De Commissievoorzitter in 2019 gekozen,  Ursula von der Leyen, was geen 
 Spitzenkandidaat. Er kon daarnaast niet op haar worden gestemd in het Europees Parlement. Hier 
 is veel kritiek op gekomen vanuit het Europees Parlement. 

 Taken en bevoegdheden Europese Commissie 
 De Europese Commissie heeft de volgende taken: 

 ●  De begroting; 
 ●  Wetgevende taak; 
 ●  Controlerende taak; 
 ●  Uitvoerende taak. 

 Wetgevende taak Europese Commissie 
 De drie belangrijke verdragen eerder genoemd vormen het primaire recht. Op basis van het primaire 
 recht kan secundair recht worden aangenomen. In artikel 288 VWEU vind je het secundaire recht, 
 het gaat dan om richtlijnen, verordeningen, besluiten, adviezen en aanbevelingen. De Commissie 
 werkt de bepalingen uit het secundaire recht uit in nadere regelgeving. 

 Recht van initiatief: de Commissie is de instelling die een wetsvoorstel kan indienen. Dit voorstel kan 
 later nog worden gewijzigd of afgekeurd door de Raad van de Europese Unie en het Europees 
 Parlement. 

 Controlerende taak Europese Commissie 
 Lidstaten moeten rapporteren aan de Commissie en de Commissie controleert op eigen initiatief 
 ook de lidstaten. Bij schending van een verdrag kan op grond van artikel 258 VWEU een 
 verdragschendingsprocedure worden gestart bij het Hof van Justitie. De Commissie controleert 
 daarnaast ook bedrijven op het naleven van mededingingsregels. 
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 Uitvoerende taak 
 Deze taak bestaat uit drie hoofdtaken: 

 1.  De begroting: de Commissie zorgt ervoor dat de doelstellingen van de begroting worden 
 behaald. 

 2.  Programmabeheer: bijvoorbeeld het Erasmusprogramma. 
 3.  Derde landen: de Commissie vertegenwoordigt de Europese Unie bij de contacten met 

 derde landen. 

 Raad van de Europese Unie 
 De Raad van de Europese Unie, hierna de Raad genoemd, behartigt de belangen van de lidstaten. 
 De rechtsbasis van de Raad is te vinden in artikel 16 VEU. 

 Let op! De Raad van de Europese Unie en de Europese Raad worden vaak verward. 
 ●  De Raad van de Europese Unie wordt ook wel  de Raad  genoemd. 
 ●  De Europese Raad (waarin de staatshoofden en regeringsleiders in zitten) wordt altijd de 

 Europese Raad  genoemd. 

 Samenstelling van de Raad 
 In de Raad zit een minister van elke lidstaat. Per onderwerp verschilt het welke minister van een 
 land plaatsneemt in de Raad. Iedere zes maanden in een andere lidstaat voorzitter van de Raad. De 
 voorzitter ziet toe op de vergaderingen voor ieder onderwerp. 

 Taken en bevoegdheden 
 De taak van de Raad is een beleidsbepalende taak. Indien de Commissie een wetsvoorstel heeft 
 gedaan, controleert de Raad of dit geen nadelige gevolgen voor de lidstaten met zich meebrengt. 
 Amenderen: indien de ministers het niet eens zijn met het voorstel dan kunnen ze dit amenderen. 
 Hierbij moeten de ministers het uiteindelijk eens zijn over de nieuwe tekst. 

 Europees Parlement 
 Het Europees Parlement behartigt de belangen van de burgers van de EU. Eens in de vijf jaar 
 worden de leden door de burgers van de EU gekozen. Dit gebeurt meestal door op een partij te 
 stemmen die aan de verkiezingen in Nederland deelneemt. 

 Samenstelling Europees Parlement 
 Het Parlement bestaat uit verschillende fracties waar parlementariërs bij zijn aangesloten. 
 Daarnaast heeft het Parlement ook een voorzitter. Het termijn van de voorzitter duurt tweeënhalf 
 jaar. Dit gaat meestal naar de grootste fractie, op grond van artikel 14 lid 4 VEU wordt de voorzitter 
 door leden van het Europees Parlement gekozen. 

 Taken Europees Parlement 
 Een belangrijke rol is het samenstellen van de Europese Commissie. Daarnaast heeft het Parlement 
 invloed op de begroting en kunnen amendementen worden ingediend. De begroting wordt 
 goedgekeurd samen met de Raad. 

 Bij de  gewone wetgevingsprocedure  heeft het Parlement  een belangrijke rol doordat er moet 
 worden ingestemd voordat het proces kan worden afgerond. 
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 Rol nationale parlementen. 
 Gele of oranje kaart: sinds het Verdrag van Lissabon kunnen nationale parlementen een gele of 
 oranje kaart trekken. Dit gebeurt als zij vinden dat het subsidiariteitsbeginsel (zie p. 9) wordt 
 geschonden door voorgestelde Europese wetgeving. 
 Dit kan doordat de Europese Commissie de lidstaten op de hoogte stelt van wetgevingsvoorstellen. 
 De parlementen moeten binnen acht werken hierover een standpunt innemen. 

 Gele kaart:  de Europese Commissie moet haar wetgevingsvoorstel  in heroverweging nemen indien 
 een derde  van de nationale parlementen het hier niet  mee eens is. De Commissie is overigens niet 
 verplicht om iets mee te doen. 

 Oranje kaart:  de Europese Commissie moet haar wetgevingsvoorstel  in heroverweging nemen 
 indien  de helft  van de nationale parlementen het hier  niet mee eens is. Hierbij moet de Commissie, 
 indien ze hier niks mee gaan doen, duidelijke redenen openbaar maken waarom het voorstel 
 gehandhaafd blijft. De Raad en het Europees Parlement kunnen hierbij alsnog beslissen om het 
 voorstel niet in behandeling te nemen. Hier is voor de Raad 55% van de stemmen nodig en bij het 
 Europees Parlement een gewone meerderheid. 

 Een andere manier om invloed uit te oefenen op de Europese regelgeving is bijvoorbeeld door de 
 minister instructies te geven over wat hij mag toezeggen en wat niet. Daarnaast helpt het als 
 nationale parlementen met elkaar samenwerken. Vanwege deze gedacht is in 1989 de COSAC 
 opgericht waarin nationale parlementen informatie met elkaar uitwisselen. 

 Hof van Justitie 
 Het Hof is de onafhankelijke instelling die Europees recht uitlegt en geschillen oplost. De 
 rechtsbasis van de taken staan in artikel 19 VEU. Ook het Gerecht heeft deze bevoegdheid, maar 
 hier wordt over het algemeen weinig naar verwezen. 

 Samenstelling van het Hof 
 Iedere lidstaat levert één rechter en ze worden bijgestaan door de advocaten-generaal. De voertaal 
 is Frans. 

 Taken van het Hof. 
 Het Hof beschermt de rechten van burgers, bedrijven, lidstaten en de instellingen van de Europese 
 Unie. Dit kan onder andere op de volgende twee manieren: 

 1.  Een vernietigingsberoep; 
 2.  Een verdragschendingsprocedure. 

 Vernietigingsberoep 
 Op grond van artikel 263 VWEU kan er in beroep worden gegaan tegen wetgevingshandelingen van 
 een instelling van de Unie. Dit kan door de instellingen elf worden gedaan, maar ook een burger of 
 een bedrijf kan in beroep gaan tegen een besluit of een verordening. Hierbij zal er worden gevraagd 
 om de verordening of het besluit te vernietigen. 

 Verdragsschendingsprocedure 
 Op grond van artikel 258 en 259 VWEU is het Hof bevoegd om geschillen tussen lidstaten onderling 
 of tussen een lidstaat tussen een instelling van de Unie en de lidstaat op te lossen indien een 
 verdrag wordt geschonden. 
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 Nationale rechter 
 De nationale rechter is bevoegd om conflicten tussen burgers of tussen burgers en de overheid 
 waar het Europees Recht bij is betrokken op te lossen. Soms kan het Europese recht te ingewikkeld 
 zijn voor rechter. Daarom kunnen rechters prejudiciële vragen aan de Hof voorleggen op grond van 
 artikel 267 VWEU. Met de antwoorden hierop kan de rechter de zaak oplossen. 

 Uniforme uitleg  : het feit dat rechter vragen kunnen stellen zorgt ervoor dat het Europees recht 
 uniform wordt uitgelegd en gehandhaafd. 

 De gewone wetgevingsprocedure 
 De gewone wetgevingsprocedure staat vastgelegd in  artikel 294 VWEU.  Wetgeving komt hierbij 
 pas tot stand als de Commissie, het Europees Parlement en de Raad hebben ingestemd met een 
 voorstel. De Raad stemt hierbij in met een gekwalificeerde meerderheid. Dit houdt in dat ten minste 
 55% van de leden van de Raad die ten minste 65% van de bevolking van de EU vertegenwoordigen 
 moet instemmen (artikel 16 lid 4 VEU). De procedure heeft drie fases, ook wel lezingen genoemd: 

 1.  Eerste lezing: de Commissie heeft het recht van initiatief, maar de Raad en het Europees 
 Parlement kunnen de Commissie ook verzoeken om een voorstel te doen. De Commissie 
 besluit dan of ze hier iets mee doet. De commissaris die het onderwerp in zijn portefeuille 
 heeft bereid met de Directoraat-Generaal een wetsvoorstel voor. Dit wordt naar de Raad en 
 het Europees Parlement gestuurd. Het Europees Parlement kan instemmen of amenderen, 
 daarna wordt het naar de Raad verstuurd. De Raad kan ook weer instemmen of amenderen. 
 Als ze het eens zijn dan wordt het voorstel aangenomen, maar anders komt er een tweede 
 lezing. 

 2.  Tweede lezing: het Europees Parlement kan drie dingen doen: 
 a.  Standpunt van de Raad goedkeuren; 
 b.  Standpunt van de Raad afkeuren waarmee de procedure stopt; 
 c.  Standpunt van de Raad amenderen. Daarna wordt de tekst weer verstuurd naar de 

 Raad en de Commissie. De Commissie brengt advies uit en de Raad kan het 
 goedkeuren. Als de amendementen worden afgekeurd dan komt er een 
 bemiddelingscomité. Dit comité bestaat uit leden van de Raad en het Europees 
 Parlement. Binnen zes weken moet er een compromis komen, zo niet dan wordt de 
 procedure gestopt. Bij een compromis wordt de tekst toegezonden aan het 
 Europese Parlement en de Raad. 

 3.  Derde lezing: het Europees Parlement en de Raad moeten de tekst van de bemiddeling 
 goedkeuren. Lukt dit niet dan stopt de procedure, lukt dit wel dan wordt de wetgeving 
 aangenomen. 
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 Oefenvragen 

 Opgave 1 
 Wat is geen bevoegdheid van de Europese Commissie? 

 a.  Recht van initiatief voor Europese wetgeving 
 b.  Toezicht op de uitoefening van Europese verplichtingen door lidstaten 
 c.  Het vaststellen van de Europese begroting 
 d.  Meebeslissen in de Europese Raad 

 Opgave 2 
 Welk van de onderstaande instellingen is geen onderdeel van de Europese Unie? 

 a.  Het Europees Parlement 
 b.  De Europese Raad 
 c.  De Europese Commissie 
 d.  De Europese medezeggenschapsraad 

 Opgave 3 
 Stel: Frankrijk valt Nederland binnen. De Europese Unie wil maatregelen nemen tegen deze aanval. 
 Welke procedure moeten zij hiervoor doorlopen? 

 a.  De Europese Raad beslist via de gewone wetgevingsprocedure 
 b.  De Europese Raad beslist via de bijzondere wetgevingsprocedure 
 c.  De Raad beslist via de bijzondere wetgevingsprocedure 
 d.  De Raad beslist via de gewone wetgevingsprocedure 

 Opgave 4 
 Benoem van onderstaande stellingen of zij juist of onjuist zijn: 

 I.  Voor het Europees Parlement is er gekozen voor een degressief evenredig systeem om de 
 zetels te verdelen. 

 II.  De leden in het Europees Parlement vertegenwoordigen enkel de bewoners van hun eigen 
 lidstaat, niet de overige EU-burgers. 

 a.  Stelling I is juist, stelling II is onjuist 
 b.  Stelling I is onjuist, stelling II is juist 
 c.  Beide stellingen zijn juist 
 d.  Beide stellingen zijn onjuist 

 Opgave 5 
 Welk alternatief is juist? 

 a.  De Europese Commissie bestaat uit onafhankelijke commissarissen en heeft het recht van 
 initiatief voor wetgeving binnen de Europese Unie 

 b.  De Raad heeft de taak om de algemene politieke beleidslijnen van de EU te bepalen 
 c.  De Raad bestaat uit een afgevaardigde van iedere lidstaat en vormt samen met het 

 Europees Parlement het wetgevende orgaan 
 d.  Het Europees Parlement bestaat uit een verdeling van vertegenwoordigers van alle lidstaten 

 afkomstig 
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 Opgave 6 
 De regeringsleiders en staatshoofden nemen plaats in: 

 a.  De Raad 
 b.  De Europese Raad 
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 Antwoorden oefenopgaven 

 Opgave 1 
 C 

 Opgave 2 
 D 

 Opgave 3 
 B 

 Opgave 4 
 A 

 Opgave 5 
 A 

 Opgave 1 
 Antwoord  B  is het juiste antwoord. In de Raad zitten namelijk de ministers. 

 19 



 Samenvatting Praktisch Europees Recht Literatuur + Arresten 2021-2022 

 Nawoord 

 Hèhè, het is je gelukt! Je hebt jouw voorbeeldsamenvatting uitgelezen. 

 Wil je meer vertrouwen tanken voor ieder tentamen? Laat het ons weten! Wij willen graag voor al 
 jouw vakken samenvattingen gaan schrijven. Wil jij ons helpen met schrijven, nakijken of marketing? 

 Je kunt werken vanuit huis, krijgt een riante vergoeding en je hebt een studiegerelateerde bijbaan 
 die goed op je cv staat. Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en cv naar 
 klantenservice@slimacademy.nl  . 

 Kom in contact met Slim Academy 
 Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via: 

 www.slimacademy.nl 
 @SlimAcademy.nl 
 klantenservice@slimacademy.nl 
 010 214 32 45 

 We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens! 

 Team Slim Academy 
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