
Samenvatting

AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK EN PROBLEEMSTELLING

De Europese rechtsorde, waarvan Nederland sinds 1957 deel uitmaakt, is een
gedeelde rechtsorde waarbinnen de Europese Unie en de lidstaten in een loyale
samenwerking moeten komen tot een effectieve doorwerking van het Europese
recht in de rechtsordes van de lidstaten. De handhaving van dit Europese recht
is lange tijd een ondergeschoven kind geweest. Daarin komt onmiskenbaar
verandering.

In de Europese Unie wordt in overwegende mate gekozen voor indirecte
handhaving van het Europese recht, uitzonderingen als het inmiddels ook
al deels gedecentraliseerde mededingingsrecht daargelaten. Dat wil zeggen
voor handhaving door de lidstaten. Ten behoeve van die handhaving stellen
de Europese instellingen op een toenemend aantal beleidsterreinen uniforme
of rechtsstelsel-harmoniserende regels vast die rechtstreeks of via lidstatelijke
tussenkomst doorwerken in de nationale rechtsordes. Om het EU-recht effect
te doen sorteren moeten de lidstaten deze Europese regels ‘implementeren’.
Daaronder wordt in dit onderzoek in ruime zin verstaan de juridische omzet-
ting of inkadering, de uitvoering én daadwerkelijke handhaving van die regels.
Met ‘handhaving’ wordt, eveneens ruim opgevat, in het kader van dit onder-
zoek gedoeld op controle (toezicht op de naleving alsook opsporing van
strafrechtelijke overtredingen) en sanctionering.

Uitgangspunt is dus dat de Europese Unie voor een effectieve handhaving
van haar recht in hoge mate afhankelijk is van de handhavingsinspanningen
van de lidstaten. Die zijn verantwoordelijk voor correcte en tijdige toepassing
van EU-verdragen en secundaire EU-regelgeving. Deze afhankelijkheid is een
belangrijke reden voor de aansturing van de nationale handhaving door de
Europese instellingen.

Dit onderzoek beoogt deze Europese sturing nader in kaart te brengen om
op basis daarvan te analyseren hoe handhavingsvoorschriften in EU-recht (met
name in regelgeving uit de eerste – EG-rechtelijke – pijler van de EU en uit de
derde pijler inzake politiële en justitiële samenwerking in strafzaken) in Neder-
land worden geïmplementeerd en welke ervaringen daarmee worden opge-
daan. Met name is in dit onderzoek getracht te bezien of er bij de wijze waarop
Nederland (wettelijke en jurisprudentiële) EU-handhavingsvoorschriften imple-
menteert (via juridische maatregelen of feitelijk optreden van beleidsmakers
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of handhavende instanties), zich bepaalde regelmatigheden of patronen voor-
doen, en of er bij de implementatie problemen en vraagstukken opkomen die
aanleiding zouden kunnen vormen de huidige wijze van implementatie aan
te passen. Door deze aanpak kunnen de resultaten uit het onderzoek bijdragen
aan het ontwikkelen van (proactief) beleid met betrekking tot de totstand-
koming van EU-handhavingsvoorschriften en de implementatie daarvan in
Nederland.

Met het oog op die doelstelling staan in het onderzoek de volgende drie vragen
centraal:
1. Hoe is de verhouding van EU-regelgeving op het gebied van de rechtshand-

having tot het Nederlands beleid en wetgeving dienaangaande?
2. Op welke wijze wordt die regelgeving geïmplementeerd en zijn er daarbij

patronen te onderkennen?
3. Voor welke problemen zien de Nederlandse wetgever en de Nederlandse

handhavingspraktijk en -organisatie zich te dien aanzien gesteld?

AFBAKENING EN METHODE

Mede op basis van aanwijzingen in de startnotitie en de offerte voor dit
onderzoek is volgens de quick scan methode verkennend onderzoek gedaan
op twaalf beleidsterreinen. Het betreft douane, visquotabeleid, ESF (bescherming
van de financiële belangen van de Gemeenschap), financieel toezicht, Europese
mededinging, voedselveiligheid, terrorismebestrijding (harmonisering materieel
strafrecht), arbeidsomstandigheden, luchtkwaliteit, vervoer afvalstoffen, media-
beleid (omroepen) en kwaliteit van medische dienstverlening. Door de resul-
taten van de quick scans vervolgens per beleidsterrein te analyseren en daarvoor
een schaal te construeren, is een score berekend voor de EU/EG-beïnvloeding
van de nationale rechtshandhaving op de twaalf beleidsterreinen. Deze score
is gecombineerd met een score die aan ieder beleidsterrein is toegekend voor
de mate van Europeanisering van de materiële normstelling. Op basis van
deze ‘overall’ scores is een beeld van de intensiteit van de Europeanisering
van de rechtshandhaving op de verschillende beleidsterreinen ontstaan. Naar
aanleiding daarvan zijn in totaal vier categoriën van intensiteit onderscheiden,
variërend van een lichte tot een hoge mate van intensiteit van de Europeanise-
ring van de rechtshandhaving. In het licht van de wens van replicatie zijn per
categorie twee beleidsterreinen geselecteerd die nader zijn onderzocht in de
vervolgtreden van het onderzoek. Oplopend van een lichte tot een hoge
intensiteit van Europeanisering betreft het de volgende clusters: I) mediabeleid
en terrorismebestrijding; II) luchtkwaliteit en financieel toezicht; III) Europees
Sociaal Fonds (ESF) en Europese mededinging; en IV) visquotabeleid en douane.
Deze beleidsterreinen variëren dus voor wat betreft de veronderstelde mate
van intensiteit van de Europeanisering van de rechtshandhaving. Met deze
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selectie beogen de onderzoekers binnen de gestelde kaders van dit onderzoek
voor het zeer brede scala van EU-(beleids)terreinen een representatief beeld
te geven van de Nederlandse implementatiepraktijk. In de vervolgfasen van
het onderzoek is de praktijk op deze terreinen nader onderzocht in verdiepen-
de casestudies, op basis van implementatiedossier-, jurisprudentie- en litera-
tuuranalyse en in totaal 37 half gestandaardiseerde interviews met in totaal
60 sleutelpersonen op wetgevings-, beleids- en uitvoeringsniveau. Het accent
lag daarbij op de Nederlandse rechtspraktijk op de diverse terreinen. Het
onderzoek werd uitgevoerd in de periode tussen 1 december 2006 en 2 novem-
ber 2007.

OPBOUW VAN HET RAPPORT

Na een inleidend eerste hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een nadere onder-
bouwing van de opzet en verantwoording van dit onderzoek. Daarna wordt
in hoofdstuk 3 een algemene analyse van de Europeanisering van de nationale
handhaving gemaakt. Dit hoofdstuk vormt een opmaat en kader voor de
casestudies op de hiervoor genoemde terreinen, die zijn neergelegd in de
hoofdstukken 4 t/m 11. De opzet van deze casestudies is zoveel mogelijk
identiek. Er is steeds voorzien in een EU-deel waarin relevante Europeesrechte-
lijke voorschriften worden geanalyseerd, gevolgd door een nationaal gedeelte
waarin zowel de juridische en beleidsmatige implementatie als de feitelijke
implementatie (feitelijke handhaving) aan de orde komt. Hoofdstuk 12 biedt
een slotbeschouwing waarin de bevindingen van het onderzoek in samenhang
worden gepresenteerd. Op die basis wordt daarin tenslotte nagegaan of er
patronen in de implementatie zijn te ontdekken en welke problemen zich
daarbij voordoen.

EUROPESE INVLOED OP HET GEBIED VAN DE RECHTSHANDHAVING

De Europese invloed op handhavingsgebied kent twee motieven en – daar-
mee – twee kanten. Enerzijds bestaat er voor een effectieve handhaving de
noodzaak de handhaving in de lidstaten in verticale richting te sturen. Dat
wil zeggen dat de EU-wetgever, EU-rechters (het Gerecht van Eerste Aanleg
en het Hof van Justitie van de EG) en de Europese Commissie zich inspannen
om door beïnvloeding van actoren binnen een individuele lidstaat als Neder-
land via handhavingsvoorschriften, rechtspraak en controle- en sanctie-inspan-
ningen de naleving van EU-regels te verzekeren. Anderzijds is er ook sprake
van horizontale sturing, vanuit de noodzaak tot handhavingssamenwerking
tussen de lidstaten onderling alsook tot facilitering van de afstemming van
handhavingsinspanningen in de verschillende lidstaten. Deze vorm van sturing
komt in het bijzonder voor bij de bestrijding van grensoverschrijdende overtre-
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dingen van Europese regels. De overtreding van EU-regels vindt immers lang
niet altijd plaats binnen het grondgebied van één lidstaat.

De Europese invloed op handhavingsgebied is vooral ook bedoeld ter
voorkoming van level playing field problemen, die zonder Europese beïnvloeding
van de handhavingsamenwerking en -inspanningen al snel kunnen ontstaan.
Immers, (grote) verschillen in de handhavingspraktijk in verschillende lidstaten
leiden, evenals verschillen in materiële normstelling, voor de betrokken partijen
tot ongelijke concurrentievoorwaarden. Dit probleem is op vrijwel alle onder-
zochte beleidsterreinen geconstateerd.

EU-beïnvloeding van de rechtshandhaving heeft plaats door middel van de
legislatieve instrumenten uit zowel de eerste – EG-rechtelijke – pijler van de
EU, als die uit de derde pijler inzake politiële en justitiële samenwerking in
strafzaken. Daarnaast is er sprake van jurisprudentiële beïnvloeding. Het Hof
van Justitie van de EG stelt in het kader van het zogenoemde doeltreffendheids-
beginsel enerzijds instrumentele eisen aan de wijze waarop lidstaten het
Europese recht, dan wel daarop geënt nationaal recht, handhaven. Anderzijds
worden in de jurisprudentie ook waarborgeisen gesteld. Een derde wijze van
beïnvloeding is die via de weg van soft law. Men probeert dan aan te sturen
door het formuleren van best practices, guidelines, benchmarks en standards, door
het houden van peer evaluations en reviews, et cetera. Deze aanpak is sterk in
opkomst. Uit het onderzoek volgt dat de EU de afgelopen jaren bij het bestrij-
den van het handhavingstekort ten aanzien van Europese regels steeds sterker
inzet op de informatiestrategie (verder: I-strategie). Men legt de nadruk op
het verkrijgen van (zo accuraat mogelijke) informatie ten aanzien van de
nalevingssituatie. De hiervoor geïnventariseerde sturingsmodaliteiten waaraan
ook de Commissie deelneemt, kunnen als onderdelen van die I-strategie bij
de bevordering van de naleving van EU-voorschriften worden gezien. In de
wijze waarop op EU-niveau (op regelstellend niveau) en op nationaal niveau
wordt samengewerkt (de lidstaten zijn zoals hiervoor opgemerkt verantwoorde-
lijk voor de effectuering van EU-regels) is informatie over de naleving in de
lidstaten wezenlijk. Dat geldt onder andere, maar niet alleen, voor tweede
lijnstoezicht. Zonder informatie bestaat er geen inzicht in het handhavingstekort
ten aanzien van Europese regels en kan ook niet worden gereageerd. Gelet
daarop heeft Nederland er in de regel baat bij de I-strategie van de EU bij de
handhaving en naleving van EU-regels te omarmen. Dit geeft goede kansen
te benchmarken en zo tot effectievere en efficiëntere handhaving van EU-regels
te komen. Verder kan daarmee worden voorkomen dat het Europese level
playing field ten nadele van Nederland wordt ondermijnd en kan daardoor
ook de transparantie en dialoog met betrokken burgers en organisaties worden
versterkt.

De EU-invloed ziet op verschillende modaliteiten van rechtshandhaving,
variërend van vormen die wij in Nederland de publiekrechtelijke handhaving
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door middel van bestuurs- en strafrecht zouden noemen, tot vormen van –
naar Nederlandse maatstaven gemeten – privaatrechtelijke of private hand-
having (verder: private handhaving). De Nederlandse en de Europese doctrine
sluiten voor wat betreft het gebezigde jargon niet helemaal op elkaar aan. Ten
aanzien van de – wat we in Nederland zouden noemen – publiekrechtelijke
handhaving hebben EU-handhavingsvoorschriften betrekking op zowel de
(controle)fase van het bestuursrechtelijke nalevingstoezicht en de strafrechtelijke
opsporing, alsook op de sanctionering na geconstateerde overtredingen. Voor
wat betreft de private handhaving hebben EU-handhavingsvoorschriften
betrekking op acties die met name burgers hebben om hun door de EU be-
schermde aanspraken geldend te maken. Dit kunnen zij in relatie tot andere
burgers of de overheid doen bij de nationale rechter. Ook kunnen zo geschillen
onder EU-recht worden voorgelegd aan een bevoegde Europese rechter, via
een procedure die een uniforme toepassing van EU-recht mogelijk maakt. Deze
private wijze van beïnvloeding van de naleving van EU-regels is in dit onder-
zoek niet uitputtend behandeld. Zij speelt bijvoorbeeld op het terrein van het
Europees mededingingsrecht en visquotabeleid echter wel een belangrijke rol.

Bezien we de wisselwerking tussen de Europese eisen en het nationale, pu-
bliekrechtelijke handhavingsrecht nader, dan vallen in algemene zin drie zaken
op.

In de eerste plaats komt uit het onderzoek naar voren dat in (beleid of
discussies over) EU-handhavingsvoorschriften traditioneel geen rekening wordt
gehouden met dogmatische onderscheidingen, zoals die in het Nederlandse
recht worden gehanteerd, tussen het strafrecht en het bestuursrecht. Dat geldt
in het bijzonder voor de EG. Dit heeft voor een deel te maken met het feit dat
het EG-recht het vaak aan de lidstaten zelf overlaat of zij bepaalde normen
strafrechtelijk, civielrechtelijk dan wel bestuursrechtelijk willen handhaven.
Voor een ander – wellicht veel belangrijker – deel heeft dit zijn oorzaak in
het feit dat de EG, zoals lang werd aangenomen, geen, of op zijn best een
omstreden bevoegdheid had op het vlak van het straf(proces)recht. Om die
reden komt men wel voorschriften tegen die de relatie met het straf(proces)-
recht raken, evenwel zonder dat direct tot strafrechtelijke handhaving wordt
verplicht. Een voorbeeld daarvan biedt het financieel toezicht, waar wordt
bepaald dat men in dat kader over inbeslagnemingsbevoegdheden moet
beschikken, welke in Nederland over het algemeen via het strafrecht zijn
geregeld. Ook de casestudy visquotabeleid levert hiervan voorbeelden op.
Recente hierna te bespreken ontwikkelingen in de jurisprudentie werpen op
deze bevoegdheidskwestie echter een ander licht.

In het verlengde van het voorgaande valt in de tweede plaats op dat
Europese handhavingsvoorschriften, althans op de onderzochte beleidsterrei-
nen, veelal de nadruk leggen op de instrumentele kant van de rechtshand-
having, gericht op de wijze waarop lidstatelijke overheden en handhavings-
instanties moeten handhaven. De waarborgkant (inclusief de rechtsbescher-
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ming) krijgt veel minder aandacht en vaak alleen in de jurisprudentie. Bij de
keuze tussen diverse handhavingsmodaliteiten, alsook bij de implementatie
daarvan, moet dan ook, meer dan thans het geval is, structureel aandacht
worden gevraagd voor de begeleidende rechtswaarborgen en rechtsbescher-
ming alsmede voor de implicaties voor transparantie, controle en democratie
bij de rechtshandhaving.

In de derde plaats valt op dat de regelgever op het Europese toneel op
de verschillende terreinen telkens weer het(zelfde) wiel aan het uitvinden is
als het op handhavingsvoorschriften aankomt, zonder dat dit tussen de Brussel-
se beleidskolommen nu direct tot leereffecten over en weer lijkt te leiden. Men
opereert op Europees niveau, in andere woorden, dus beleidsveldafhankelijk.
Hier lijkt een meer integrale, horizontale benadering van de handhavingspro-
blematiek op EU-niveau aangewezen. Men is hiermee op Europees niveau pas
zeer recent begonnen. De uitkomst van die ontwikkeling is niet te voorspellen.

EU-HANDHAVINGSVOORSCHRIFTEN BEZIEN VANUIT DE PIJLERSTRUCTUUR

Op terreinen die tot de eerste – EG-rechtelijke – pijler van de Europese Unie
worden gerekend, wordt de rechtshandhaving in de lidstaten beïnvloed via
de jurisprudentiële, de legislatieve en de beleidsmatige weg. Ook zijn wel
vormen van spontane of vrijwillige aanpassing, afstemming en coördinatie
van handhavingsinspanningen van lidstaten in het onderzoek waargenomen.
De recente invoering van de doorzoekingsbevoegdheid van de NMa is hiervan
een goed voorbeeld.

Uit dit onderzoek blijkt dat de legislatieve en beleidsmatige beïnvloeding
binnen de eerste pijler de afgelopen vijftien jaar een duidelijke vlucht heeft
genomen. Europa beïnvloedt langs die weg om te beginnen de nationale
controleactiviteiten (in Nederland hoofdzakelijk bestaande uit toezicht op de
naleving en opsporingsactiviteiten) op verschillende onderdelen. De precieze
invloed op deze onderdelen is per beleidsgebied verschillend, maar met de
nodige voorbehouden kan worden gesteld dat er meer Europese sturing ten
aanzien van de controle kan worden waargenomen op beleidsterreinen die,
waar het de materiële normstelling betreft, sterker zijn geëuropeaniseerd. Dit
betreft terreinen als Europese mededinging en in toenemende mate ook ESF,
visquotabeleid en douane.

Naast de controleactiviteiten betreft de legislatieve en beleidsmatige be-
ïnvloeding in de eerste pijler ook de (bestuurs- en strafrechtelijke) sanctionering
in de lidstaten. Bij het beïnvloeden van wat moet gebeuren na een geconsta-
teerde overtreding is de Europese regelgever echter beduidend terughouden-
der. Lidstaten hebben doorgaans een betrekkelijk grote vrijheid bij de keuze
voor een strafrechtelijk, dan wel bestuursrechtelijk of privaatrechtelijk sanctio-
neringssysteem. Enkele ontwikkelingen lijken te wijzen in de richting van een
afname van deze Europese terughoudendheid. Op verschillende gebieden
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wordt – zo blijkt uit het onderzoek (vgl. douane en visquotabeleid) – een
toenemende invloed verwacht op het gebied van regels die eisen stellen aan
zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke sanctionering. Het voorschrijven
van strafrechtelijke sancties in de eerste pijler is – zo valt te verwachten – een
eerstvolgende stap. Het milieustrafrechtarrest van het Hof van Justitie van de
EG en de reactie van de Commissie daarop vormen daarvoor een aanwijzing,
in ieder geval op milieugebied waar het Hof van Justitie van de EG de bevoegd-
heid van de gemeenschapswetgever tot het voorschrijven van met het strafrecht
samenhangende maatregelen koppelde aan de doeltreffende werking van het
gemeenschapsrecht. De Commissie is van mening dat deze bevoegdheid ook
buiten het milieugebied moet kunnen worden gehanteerd, zoals intellectueel
eigendom, het in dienst nemen van illegale arbeiders en zeelozing. Voor
laatstgenoemd terrein is dit inmiddels door het Hof van Justitie van de EG

bevestigd in het zeelozingenarrest. Of dit ook geldt voor de overige genoemde
terreinen valt nog niet met zekerheid te zeggen. Voor de onderzochte periode
en beleidsterreinen in dit onderzoek geldt echter dat er op deze gronden geen
daadwerkelijke verschuiving naar of versterking van de strafrechtelijke hand-
having is geconstateerd.

Ook in de derde pijler vindt Europese beïnvloeding van de rechtshandhaving
plaats. De laatste jaren zijn, bijvoorbeeld, allerlei initiatieven ontwikkeld,
waarmee – zoals op het terrein van terrorismebestrijding – harmonisatie
alsmede materiële en procedurele afstemming van het strafrecht van de lid-
staten wordt beoogd. Ook hier is de eerder genoemde I-strategie duidelijk
aanwezig.

De lidstaten hebben in de derde pijler niettemin meer ruimte voor een eigen
invulling van hun handhavingspraktijk dan in de eerste pijler. Bovendien
hebben de Europese instellingen juist minder ruimte om de nakoming van
kaderbesluiten te verzekeren, in het bijzonder vanwege het ontbreken van de
mogelijkheid tot het inleiden van een vedragsinbreukprocedure. In het Pupino-
arrest heeft het Hof van Justitie van de EG de deur van de derde pijler wel
opengezet voor elementen uit de eerste pijler. In het licht hiervan zal het Hof
van Justitie van de EG naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst de loyaliteit
aan de Unie vaker gebruiken om de lidstaten verplichtingen op te leggen
inzake implementatie en toepassing van derde pijler-recht. Daarbij kunnen
de in het kader van de eerste pijler ontwikkelde jurisprudentiële instrumentele
eisen en waarborgen een belangrijke rol gaan spelen.

Wel moet hierbij worden opgemerkt dat de beïnvloeding van de nationale
rechtshandhaving in het kader van de derde pijler langs andere lijnen verloopt
dan in de eerste pijler. De insteek is ten eerste niet primair gericht op de
ondersteuning van het EG-recht, maar op de bestrijding van zware criminaliteit
(georganiseerde misdaad, terrorisme, mensenhandel et cetera) in de gemeen-
schappelijke ruimte voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. De onder-
steuning van het EG-recht door bijvoorbeeld de harmonisatie van het materiële
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strafrecht was en is nog steeds beperkt. Ten tweede past men in de derde pijler
een meer horizontale strategie toe. Veel initiatieven richten zich op de grens-
overschrijdende strafrechtelijke samenwerking. Daarbij valt overigens op dat
het strafprocesrecht nauwelijks aandacht krijgt. De kant van de internationale
samenwerking is daarentegen weer wel sterk ontwikkeld in de derde pijler.
Er vindt vergaande samenwerking plaats door het uitwisselen van informatie
op basis van het beginsel van beschikbaarheid en het organiseren van gezamen-
lijke onderzoeksteams bij opsporing.

Bezien we de beïnvloeding van de rechtshandhaving vanuit de pijlerstructuur,
dan kan dus worden gesteld dat zowel via de eerste als via de derde pijler
een beïnvloeding plaatsvindt, maar dat de wijzen van beïnvloeding in deze
pijlers onderling van elkaar verschillen. Opvallend is bovendien dat soortgelijke
onderwerpen – bijvoorbeeld de grensoverschrijdende samenwerking – in de
twee pijlers op verschillende wijzen worden aangepakt.

Niettemin zijn tussen de eerste en de derde pijler wel convergerende
tendensen waarneembaar. Binnen de eerste pijler heeft de jurisprudentie van
het Hof van Justitie van de EG nu reeds betrekking op het strafrecht van een
lidstaat wanneer deze er voor heeft gekozen op strafrechtelijke wijze te hand-
haven. Bovendien lijkt sinds het milieustrafrechtarrest en het zeelozingenarrest
de deur open te staan voor het voorschrijven van strafrechtelijke handhaving
in de eerste pijler, zij het dat de omvang van de bevoegdheid daartoe met
laatstgenoemd arrest beperkt is. Anderzijds raakt in sommige gevallen derde-
pijler-regelgeving niet alleen het strafrecht maar ook het bestuursrecht. Hiermee
is duidelijk dat de twee pijlers naar elkaar toe groeien en elkaar kunnen
beïnvloeden. De gevolgen van deze convergentie tussen de eerste en de derde
pijler voor de nationale rechtshandhaving zijn merkbaar. Een substantieel deel
van het recht staat nu onder soms relatief vergaande Europese invloed. Op
termijn zal die invloed in toenemende mate ook merkbaar worden op het
niveau van de strafrechtelijke handhaving, op dezelfde wijze als dit is gebeurd
ten aanzien van de bestuursrechtelijke handhaving.

De scheiding tussen de eerste en de derde pijler zal bij inwerkingtreding
van het Hervormingsverdrag (Verdrag van Lissabon) overigens verdwijnen.
Dit impliceert dat de communautaire methode met inbegrip van de jurispru-
dentiële instrumentele en waarborgeisen ook zou kunnen gaan gelden ten
aanzien van de samenwerking in strafzaken. Dit maakt een verdergaande,
geïntegreerde benadering van transnationale samenwerking inzake handhaving
mogelijk.

NEDERLANDSE INVLOED OP EU-HANDHAVINGSVOORSCHRIFTEN?

Voor een juist perspectief op de verhouding van EU-regelgeving op het gebied
van de rechtshandhaving tot het Nederlands beleid en wetgeving dienaangaan-
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de is het ook belangrijk te kijken naar de mogelijke invloed die Nederland
uitoefent op de totstandkoming van de Europese voorschriften.

Uit het onderzoek blijkt dat de houding van Nederland op de verschillende
onderzochte beleidsterreinen varieert. Dat heeft vanzelfsprekend te maken
met de hierna nog te bespreken beleidsveldafhankelijkheid. Toch zijn er wel
enkele opmerkelijke ontwikkelingen die signalering verdienen. Soms worden
er wel actieve Nederlandse pogingen gedaan ter beïnvloeding van Europese
voorschriften, zoals op de terreinen terrorismebestrijding, visquotabeleid en
douane. Op andere terreinen gebeurt dat juist niet en neemt Nederland vooral
een passieve houding aan. Op sommige terreinen gebruikt men de Europese
agenda als vehikel voor het tenuitvoerleggen van nationaal beleid, bijvoorbeeld
op het terrein van mediabeleid, op andere is men vooral bezig met het verdedi-
gen van de eigen ruimte (vgl. terrorismebestrijding, in mindere mate ook
financieel toezicht, en douane). Daarbij lijkt Nederland vrij bedreven in het
verdedigen van de eigen positie in de onderhandelingen, waarbij wel geldt
dat de marges vaak groot genoeg zijn om in de implementatiefase niet in de
problemen te komen. Er zijn duidelijke verschillen waarneembaar wat betreft
de inbreng van Nederland in het Europese wetgevingsproces en de rol van
de handhavende instanties daarbij. Die is soms groot (vgl. financieel toezicht),
soms ook bijna afwezig (vgl. terrorismebestrijding). Ten aanzien van de Neder-
landse invloed op de totstandkoming van EU-handhavingsvoorschriften is dus
geen duidelijke lijn herkenbaar.

Daarbij moet worden opgemerkt dat er momenteel nog sprake lijkt te zijn
van een redelijk grote eigen nationale ruimte ten aanzien van de inrichting
van de rechtshandhaving in Nederland. In veel gevallen gaat dat gepaard met
een wens om dat ook zo te houden. Met het oog daarop is alertheid gewenst
en moet zo nodig actie worden ondernomen. De fundamenten van het Neder-
landse handhavingsbestel zijn op het ogenblik kennelijk zodanig dat zonder
grote aanpassingen van het nationale recht kan worden voldaan aan de huidige
Europese voorschriften. Dit kan echter veranderen nu de gemeenschapswet-
gever gezien het milieustrafrechtarrest en het zeelozingenarrest ook met het
strafrecht samenhangende maatregelen kan voorschrijven, zij het dat daarbij
niet de aard en de hoogte kunnen worden bepaald. Betrokkenen dienen zich
van deze mogelijkheid bewust te zijn en waar nodig een (pro)actieve opstelling
te kiezen onder meer gebaseerd op ervaringen met de handhavingspraktijk
in Nederland. In plaats van na te gaan welke bedreiging uitgaat van een
concreet Europees instrument voor beleid of recht, zou de vraag moeten zijn
op welke terreinen de lidstaten en dus ook Nederland bij het realiseren van
een gemeenschappelijke ruimte voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
behoefte hebben aan Europese sturing en, zo dit het geval is, met welke
invulling qua instrumentarium. Dit geldt in het bijzonder ter vermijding van
level playing field problemen.
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IMPLEMENTATIEPRAKTIJK IN NEDERLAND: PATRONEN EN PROBLEMEN

In dit onderzoek is uitgegaan van de hypothese dat een hoge mate van Euro-
peanisering van de rechtshandhaving een rol speelt bij de implementatie in
juridische en feitelijke zin (de handhavingsuitvoering) op een beleidsterrein.
Onder Europeanisering wordt dan verstaan een ontwikkeling binnen de
geïntegreerde Europese rechtsorde waarbij de nationale handhaving, waaronder
ook de algemene leerstukken van het recht, soms in meerdere en soms in
mindere mate door het Europees recht wordt bepaald. Indien de Europese
Unie uitgebreide eisen stelt, mag ook verwacht worden dat die eisen op een
of andere wijze een rol spelen bij de feitelijke uitvoering. Omgekeerd, indien
amper eisen zijn geformuleerd, impliceert dit ook dat bij de uitvoering nauwe-
lijks een invloed van de EU kan worden waargenomen. Kortom, het onderzoek
is verricht vanuit de aanvankelijke gedachte dat wanneer de mate van Euro-
peanisering van de handhaving toeneemt, ook de waarschijnlijkheid toeneemt
dat Europese eisen een rol gaan spelen in de uitvoeringspraktijk en ook afwij-
kingen kunnen gaan ontstaan. Het heeft weinig zin om reacties op Europese
eisen ten aanzien van de handhaving te zoeken daar waar die eisen nauwelijks
bestaan.

Op basis van het algemene onderzoek en het onderzoek in de acht casestudies
is geconstateerd dat op terreinen met een lage mate van Europeanisering van
de materiële normstelling nauwelijks sprake is van een invloed op het Neder-
landse handhavingsbeleid en de handhavingspraktijk. De handhaving in deze
dossiers volgt gangbare, Nederlandse wijzen van inrichting van de handhaving.
Het bijzondere is nu dat ook op terreinen waarin de mate van Europeanisering
van de materiële normstelling toeneemt, en ook daar waar – nog los van die
mate van Europeanisering – meer en directievere Europese handhavingsvoor-
schriften voorkomen, het nationale beleidsveld en de karakteristieken daarvan
veelal bepalend zijn bij de verklaring waarom juist op de verkozen wijze
uitvoering is gegeven aan de EU-handhavingsvoorschriften. Dit wordt in het
kader van dit onderzoek aangeduid als beleidsveldafhankelijkheid. Een sterke
beleidsveldafhankelijkheid van de uitvoering van EU-handhavingsvoorschriften
zien we ondermeer terug in de dossiers mediabeleid, terrorismebestrijding,
financieel toezicht en luchtkwaliteit.

Op terreinen met een lage mate van Europeanisering constateren we verder
dat vanuit de EU vaak uitsluitend een aantal, algemene eisen aan de hand-
having wordt gesteld, die ook vaak samenvloeien met de eisen die in Neder-
land aan handhaving worden gesteld. Dit geldt met name voor die dossiers
waarin de in de jurisprudentie ontwikkelde eisen van passende sancties zijn
voorgeschreven die doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn. Het is
dan nauwelijks mogelijk om voor deze terreinen een nadere, afwijkende
Nederlandse invloed op de uitvoering van deze algemene Europese hand-
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havingsvoorschriften vast te stellen, omdat de betrokken Europese hand-
havingsvoorschriften maar in zeer beperkte mate een kader stellen of richting
geven aan de Nederlandse handhavingspraktijk. Dat maakt het vinden van
verschillen bijna onmogelijk.

Waar we vaststellen dat een sterke invloed van het nationale beleidsveld op
de wijze van uitvoering van EU-handhavingsvoorschriften aan de orde is,
stellen we vast dat er sprake is van asymmetrie van de Europese beïnvloeding.
Waar men zou verwachten dat meer Europeanisering van het beleidsveld en
meer Europeesrechtelijke handhavingsvoorschriften ook tot meer merkbare
Europese invloed op de uitvoering zou leiden, komen we in dit onderzoek
tot de conclusie dat dit een te eenvoudig schema is. Zo bestaan op terreinen
met een hogere mate van Europeanisering van de handhaving meer mogelijk-
heden voor afwijkingen van het door de Europese Unie gewenste regime. Dit
zien we in het onderzoek bijvoorbeeld terug in de casestudies ESF en visquota-
beleid. Afwijkingen zijn soms het gevolg van de wijze waarop Nederland de
controle heeft ingericht of interpreteert (bijvoorbeeld de Biesheuvelgroepen
in de casestudy visquotabeleid). In andere gevallen leidt een hogere mate van
Europeanisering van de handhaving tot een feitelijke uitvoering waarin heel
nadrukkelijk – soms meer dan strikt wordt vereist – met die EU-voorschriften
rekening wordt gehouden. Nederland gaat dan in de bandbreedte, zogezegd,
bovenaan zitten. Dit is bijvoorbeeld aan de orde op het terrein van Europese
mededinging.

Gevraagd naar mogelijke patronen in de Nederlandse praktijk van implementa-
tie van EU-handhavingsvoorschriften is zowel de praktijk van juridische en
beleidsmatige implementatie, als de feitelijke implementatie (de feitelijke
handhavingspraktijk) onderzocht. Op basis van aanknopingspunten in de
literatuur is dit onderzoek voor wat betreft de juridische en beleidsmatige
implementatie toegespitst op de volgende thema’s: de noodzaak tot implemen-
tatie, de wijze van juridische implementatie, de keuze van de handhavings-
vorm, transnationaal overleg en informatie-uitwisseling en afstemming in de
implementatieketen. Ten aanzien van de feitelijke implementatie (de feitelijke
handhavingspraktijk) zijn dit de volgende thema’s: bewustzijn van de Europese
oorsprong van te handhaven voorschriften bij de betrokken instanties, even-
tuele handhavingsprioriteiten, de uitvoerbaarheid van Europese handhavings-
voorschriften en daarop gebaseerde nationale bepalingen, afstemming in de
handhavingsketen, internationaal overleg en informatie-uitwisseling, samenwer-
king met Europese of buitenlandse toezichthouders, de handhavingscapaciteit
en tweedelijns toezicht.

Gelet op de asymmetrie van Europese beïnvloeding en de sterke beleidsveld-
afhankelijkheid kan – ondanks het bestaan van enkele overeenkomsten – voor
geen van de onderzochte thema’s daadwerkelijk worden gesproken van één
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bepaalde Nederlandse praktijk, of aanwijsbare gebruikelijke patronen van
uitvoering van EU-handhavingsvoorschriften.

Wat betreft de vraag naar mogelijke problemen in de implementatiepraktijk
zijn alleen enkele verbeterpunten – op Europees en/of nationaal niveau –
geconstateerd op het niveau van sommige onderzochte beleidsterreinen. Zo
kunnen onduidelijkheden in de implementatiefase ontstaan als gevolg van
het feit dat Brussel soms twee verordeningen naast elkaar laat bestaan, zonder
beide goed op elkaar af te stemmen (vgl. visquotabeleid). Het komt ook wel
voor dat het overleg en de informatie-uitwisseling over implementatie van
Europese voorschriften in transnationale fora ad hoc wordt ingevuld. Dat levert
soms problemen op. Waar de uitvoerders zich in toenemende mate in netwer-
ken organiseren, blijken nationale wetgevers nauwelijks zicht te hebben op
de implementatiekeuzes die in Europa worden gemaakt. Toch heeft de praktijk
een sterke behoefte aan informatie over de toepassing van de Europese con-
trole- en sanctievoorschriften in andere lidstaten (vgl. financieel toezicht). Het
komt ook wel voor dat in de implementatiefase weinig tot geen sprake is van
transnationaal overleg of informatie-uitwisseling (vgl. luchtkwaliteit), terwijl
dergelijk overleg in de regel op veel terreinen juist als zeer positief wordt
ervaren. Ook de afstemming binnen de Nederlandse implementatieketen
verloopt niet altijd even soepel (vgl. mediabeleid en ESF). Soms is er zelfs
(vrijwel) geen afstemming (terrorismebestrijding en luchtkwaliteit). Ook de
informatie-uitwisseling en de afstemming in de handhavingsketen blijkt soms
een probleem (financieel toezicht en visquotabeleid). Een ander punt van
aandacht betreft de te stellen handhavingsprioriteiten. Wanneer de handhaving
van Europese normen prevaleert, kan daardoor de handhaving van puur
nationale regels onder druk komen te staan (bijv. douane). Verder is op veel
terreinen het risico van het level playing field probleem geconstateerd.

Structurele problemen in de praktijk van implementatie van Europese hand-
havingsvoorschriften blijken zich op de onderzochte terreinen in Nederland
echter niet voor te doen.




