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Nederlandse samenvatting 
 

Deze dissertatie bestaat uit zeven zelfstandige artikelen over de betekenis en rol van autonomie, 

legaliteit en pluralisme in het Europees recht, in het bijzonder het recht van de Europese Unie 

(EU). De eerste twee hoofdstukken gaan over de grondslagen van het EU-rechtssysteem. 

Hoofdstuk 2 analyseert de doctrine van de voorrang (‘supremacy’) van het EU-recht. De 

ontwikkeling van deze doctrine in de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie toont aan 

dat het EU-rechtssysteem de noodzakelijke eigenschappen heeft van een rechtssysteem, zoals 

beschreven door de rechtsfilosoof Joseph Raz. Hoofdstuk 3 richt zich meer algemeen op de 

ontwikkeling van het EU-rechtssysteem aan de hand van H.L.A. Harts rechtstheorie. Dit 

hoofdstuk laat zien hoe de rechtspraak van het Europese Hof over de autonomie, rechtstreekse 

werking en voorrang van EU-recht kan worden begrepen als een normatieve formulering van 

een “rule of recognition”. Hoofdstuk 4 gaat over de interne-marktrechtspraak van het Hof. De 

autonome aard van het EU-recht brengt met zich mee dat de interpretatie en betekenis van de 

interne-marktregels slechts kenbaar is op basis van uitspraken van het Hof, waarin het recht 

alleen ten aanzien van concrete casussen wordt uitgelegd. Hierdoor zijn fundamentele 

doctrinaire vraagstukken over de reikwijdte van de fundamentele vrijheden nog altijd 

onbepaald, en bestaat de rechtspraak in aanzienlijke mate uit “pragmatische” en “case-by-case” 

oordelen. Hoofdstuk 5 betreft de rol van het legaliteitsbeginsel in de rechtspraak over 

rechtstreekse werking van richtlijnen. Dit hoofdstuk introduceert een nieuwe doctrinaire 

theorie om de jurisprudentie van het Hof inzake verticale, omgekeerd verticale en horizontale 

rechtstreekse werking van richtlijnen te verklaren. In tegenstelling tot bestaande theorieën – 

die er niet in zijn geslaagd deze rechtspraak te beschrijven in een consistente theorie – is deze 

theorie congruent met alle bestaande jurisprudentie. Hoofdstukken 6, 7 en 8 focussen op de rol 

van pluralisme en autonomie in de interactie tussen (EU-)recht en moraliteit. Hoofdstuk 6 

bespreekt een recent verschenen monografie over het gebruik van morele argumenten in 

rechterlijke interpretatie. Aan de hand van deze monografie wordt geïllustreerd – o.a. aan de 

hand van de rechtspraak over het EU-burgerschap – hoe het gebruik van morele argumenten 

door rechterlijke instanties een inherent pluralistische metaethiek veronderstelt. Hoofdstuk 7 

illustreert de relatie tussen recht, pluralisme en moraliteit aan de hand van de acquisitie van het 

EU-burgerschap. Doordat de bevoegdheid om te bepalen wie een burger van een lidstaat van 

de EU is – en derhalve eveneens EU-burger – een autonome bevoegdheid is van de lidstaten, 

is er een groot scala aan mogelijkheden om het EU-burgerschap te verkrijgen. De onbereidheid 



van lidstaten om hun soevereine, autonome rechten in dit verband af te staan aan de EU 

impliceert dat de acquisitie van het EU-burgerschap per definitie pluralistisch zal blijven. Dit 

pluralisme heeft, zo betoogt hoofdstuk 7, morele waarde. Hoofdstuk 8 illustreert deze morele 

waarde van de pluralistische acquisitie van het EU-burgerschap aan de hand van een 

contextuele analyse van de Zhu en Chen-zaak. Een reconstructie van de achtergrond van dit 

belangrijke arrest van het Europese Hof, op basis van interviews met alle betrokken advocaten 

en de nationale verwijzende rechter, toont aan hoe een van de mogelijkheden om het EU-

burgerschap te verwerven tot rechtvaardigheid heeft geleid in de individuele situatie van 

mevrouw Chen en haar dochter Catherine. Het laatste, concluderende hoofdstuk brengt de 

voorgaande hoofdstukken nogmaals met elkaar in verband, en besluit met enkele afsluitende 

opmerkingen over de inzichten die met name de rechtsfilosofie en –theorie kan opleveren voor 

de studie van het Europees recht en het functioneren van het EU-rechtssysteem. 
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