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Samenvatting 

 
In dit proefschrift wordt een systematische analyse uiteengezet van het verband tussen de 
verschillende bronnen van Europees recht, waarbij een meer theoretische en conceptuele 
benadering wordt gehanteerd dan die welke momenteel in de Engelstalige academische literatuur 
prevaleert. De systematische analysemethode is gebaseerd op een diepgaande en gedetailleerde 
bestudering van de rechtspraak van  het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze rechtspraak 
speelt een cruciale rol bij het definiëren van de verbanden tussen de verschillende rechtsbronnen 
binnen het Europese rechtsstelsel. Met andere woorden: het doel van dit proefschrift is eerst en 
vooral om regels en beginselen uit de rechtspraak van het Hof van Justitie te destilleren die bepalend 
zijn voor de wisselwerking, strijdigheden en overlapping van de verschillende bronnen van Europese 
rechtsnormen en te pleiten voor een systematische en consistente toepassing van die regels en 
beginselen. Het uitgangspunt dat ten grondslag ligt aan deze benadering is dat het Europese recht 
een stelsel vormt, oftewel een samenhangend geheel van rechtsnormen. Sterker nog: in dit 
proefschrift wordt het Europees recht in feite beschouwd als het rechtsstelsel van een politieke 
formatie van de federale soort, dat gekenmerkt wordt door grondwettelijke consistentie en een 
hiërarchische schikking van normen.  
 
Het beginsel dat het Europees recht een hiërarchische schikking van normen is, dient in bepaalde 
opzichten te worden genuanceerd. Ten eerste zijn er normen ingevolge Europees recht die zich op 
een en hetzelfde niveau binnen de normatieve hiërarchie bevinden en derhalve onderling niet in enig 
hiërarchisch verband staan. Dit is het geval bij de verschillende wetten van de Europese instellingen, 
die geheel tot het secundaire Europese recht behoren. Verordeningen, richtlijnen en besluiten zijn 
binnen de normatieve hiërarchie allemaal gelijk gerangschikt. Dit houdt in dat de democratische 
legitimering van de auteurs van deze wetten en de procedure waarmee ze worden aangenomen 
geen invloed hebben op de rangschikking van deze wetten binnen de rechtsorde. De enige 
uitzondering hierop is het hiërarchische verband tussen een basiswet en de 
gedelegeerde/uitvoeringswet die op grond van de basiswet is aangenomen. Een andere strijdigheid 
tussen Europese rechtsnormen die zich op hetzelfde niveau in de hiërarchie bevinden doet zich voor 
wanneer verschillende normen van primair recht, zoals een fundamenteel recht en een 
verdragsvrijheid, met elkaar in botsing komen. Het Hof van Justitie beschouwt deze situatie als een 
botsing van 'beginselen'. In plaats van de ene norm boven de andere te laten prevaleren, wil het Hof 
van Justitie de strijdige beginselen optimaliseren, namelijk deze zoveel mogelijk realiseren met 
inachtneming van de specifieke omstandigheden van het geval.  

De tweede nuancering van de stelling dat Europees recht een hiërarchische normatieve orde vormt, 
heeft betrekking op het verband tussen primair en secundair recht. De oprichtingsverdragen, de 
algemene beginselen van het Europese recht en de fundamentele rechten zijn zonder twijfel de 
hoogst gerangschikte normen binnen de rechtsorde van de EU en hebben een grondwettelijke status 
waaraan het secundaire recht zich moet conformeren. Uit bestudering van de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie betreffende de materiële toetsing van Europese wetgeving blijkt echter dat het Hof 
een uiterste lage standaard gebruikt bij het beoordelen of het secundaire recht verenigbaar is met 
het primaire recht. Hierdoor wordt de hiërarchie tussen primair en secundair recht verzwakt.  



Meer in het bijzonder komt uit de in dit proefschrift uitgevoerde analyse van de jurisprudentie naar 
voren dat, ten eerste, de intensiteit waarmee secundair recht wordt getoetst afhankelijk is van de 
vraag of de wet uit het secundaire recht wordt beoordeeld naar de overeenstemming daarvan met 
formele regels, en dan met name de bepalingen in de oprichtingsverdragen ten aanzien van 
juridische grondslagen, of normen van materiële aard. Het Hof is veel terughoudender om een 
materiële beoordeling van secundair Europees recht uit te voeren dan een formele beoordeling. Ten 
tweede is er een verschil waarneembaar tussen de benadering van het Hof bij toetsing van secundair 
recht ingevolge de algemene beginselen van het Europese recht (met inbegrip van de fundamentele 
rechten) en zijn beoordeling ingevolge de verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer, oftewel 
de fundamentele vrijheden. Met name heeft het Hof de beoordeling van Europese wetgeving in het 
licht van fundamentele rechten recentelijk geïntensiveerd. De handhaving van strengere normen 
voor fundamentele rechten tegen over de Unie wetgever lijkt echter beperkt te zijn tot niet-
economische fundamentele rechten. Aldus laat het Hof nog steeds een ruime beoordelingsvrijheid 
toe ten aanzien van de Europese wetgeving in situaties waarin het in wezen om een economisch 
belang gaat. De toetsingsstandaard voor Europese wetten in het licht van de fundamentele vrijheden 
blijft dan ook - gezien de inherente economische aard daarvan - zeer laag.  

 
Hoewel Unie recht in principe uniform van toepassing zis op de gehele Europese Unie, kennen zij 
veelal bevoegdheden toe aan één of meer of alle lidstaten om van het gemeenschappelijke regime of 
een geharmoniseerde regel af te wijken. Dergelijke bevoegdheidsmaatregelen vormen daarom 
evenzeer een bedreiging voor de eenheid van de interne markt als maatregelen van de lidstaten zelf. 
Immers, zij leiden tot verschillen bij vergelijkbare situaties in de onderscheiden lidstaten. Bovendien 
geldt dat hoewel er weliswaar geen reden voor de Europese Unie zelf is om discriminerende wetten 
aan te nemen, de Raad (de Europese instelling die in het wetgevingsproces een overheersende rol 
speelt) door de lidstaten wordt gevormd. De lidstaten hebben er wel degelijk belang bij om een 
bijzondere, gunstige behandeling te verkrijgen die afwijkt van de gemeenschappelijke regels en zij 
bevinden zich (onder de omstandigheden van supranationale wetgeving) in een positie waarin zij die 
ook kunnen bewerkstelligen. Aan compromissen valt wellicht niet te ontkomen en zo kunnen 
discriminatoire maatregelen dan ook door de kanalen van de Europese wetgeving worden geloodst. 
Dit geldt temeer wanneer de wetgevingsprocedure een unanieme stemming voorschrijft, zoals het 
geval is bij alle Europese wetten betreffende belastingheffing. Aldus is het goed mogelijk dat 
Europese maatregelen onderscheidenlijk toepasbare of eenvoudigweg discriminatoire bepalingen 
bevatten. De lage toetsingsstandaard van het Hof met betrekking tot Europese wetgeving kan in het 
licht van de fundamentele vrijheden derhalve niet worden gerechtvaardigd met het argument dat 
een effectievere toetsing niet noodzakelijk is.  
 
Ten aanzien van de vraag over de wijze waarop het Hof de noodzaak tot een toetsing van secundair 
recht in het licht van primair recht uit de weg gaat, kunnen drie technieken worden onderscheiden. 
De eerste wordt toegepast wanneer het gaat om het verband tussen nationaal recht – secundair 
recht – primair recht. Ten aanzien van de fundamentele vrijheden heeft het Hof als regel vastgesteld 
dat de nationale wetgeving in uitputtend geharmoniseerde gebieden uitsluitend aan secundair recht 
moet worden getoetst en niet aan de fundamentele vrijheid waarbinnen de situatie anders zou 
kunnen vallen. Het Hof hoeft dankzij deze regel niet in te gaan op de vraag of de betreffende 
nationale maatregel aan de eisen van de vrijheden voldoet en dus ook niet op de daaruit 



voortvloeiende vraag of het secundaire recht in overeenstemming is met de vrijheden. In combinatie 
met de aanname van wettigheid van Europese wetgeving, d.w.z. het ontbreken van ambtshalve 
beoordeling van de geldigheid van Europese wetgeving, draagt deze regel eraan bij dat het Hof zich 
niet hoeft te buigen over de vraag of het secundaire recht in overeenstemming is met de 
fundamentele vrijheden.  

Met betrekking tot het verband tussen nationaal recht – secundair recht – primair recht is een 
belangrijke vraag aan wie de inbreuk op primair recht – hetzij de fundamentele vrijheden, hetzij de 
regels voor overheidssteun – moet worden toegeschreven wanneer de inbreuk het gevolg is van de 
uitoefening door een lidstaat van een door secundair recht verleende keuzemogelijkheid of 
bevoegdheid. Wanneer het secundaire recht een bevoegdheid verleent die de lidstaten geen ruimte 
biedt om zelf te bepalen hoe deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend, moet de daaruit volgende 
inbreuk aan de EU worden toegeschreven. Daarentegen geldt dat, wanneer een fiscale richtlijn een 
keuzemogelijkheid verleent die de lidstaten voldoende beleidsruimte biedt en een lidstaat van deze 
mogelijkheid gebruikmaakt op een wijze waarbij het primaire recht wordt geschonden, die  
schending aan de lidstaat moet worden toegerekend.  

Er bestaat in dit opzicht een belangrijk verschil tussen de fundamentele vrijheden en de regels op het 
gebied van staatssteun. Waar de verboden in de bepalingen ten aanzien van het vrije verkeer niet 
alleen gericht zijn op de lidstaten maar ook op de Europese wetgever, geldt dat niet voor de regels 
betreffende staatssteun. De definitie van staatssteun vereist dat steun door een lidstaat moet 
worden verleend; steun die wordt verleend door de Europese Unie valt daarom niet binnen de 
reikwijdte van artikel 107 lid 1 VWEU. Hoewel een Europese wet dus wel degelijk inbreuk kan maken 
op de fundamentele vrijheden, wordt met de regels betreffende staatssteun op voorhand uitgesloten 
dat steun die door een Europese wet wordt verleend in strijd zou kunnen zijn met artikel 107-108 
VWEU. Europese maatregelen waarmee als gevolg van een selectieve begunstiging van bepaalde 
ondernemingen de mededinging wordt verstoord, zouden echter moeten worden beoordeeld in het 
licht van het gelijkheidsbeginsel als een algemeen beginsel van Europees recht.  

De tweede techniek die door het Hof wordt gebruikt om directe strijdigheden tussen het primaire en 
het secundaire recht te ontwijken is een conforme interpretatie waarbij het Hof het secundaire recht 
zodanig interpreteert dat het aansluit bij het primaire recht. Een conforme interpretatie stelt het Hof 
niet alleen in staat om de wettigheidsvraag  ten aanzien van het secundaire recht uit de weg te gaan 
maar kan ook worden gebruikt om met behulp van het primaire recht een niet gedefinieerde termijn 
of niet-concrete norm in het secundaire recht te interpreteren.  
 
conforme interpretatie wordt uiterst relevant waar het gaat om het concept 'misbruik' en de 
verschillende verschijningsvormen daarvan binnen de onderscheiden gebieden van belastingheffing. 
De vraag is met name in hoeverre de specifieke antimisbruikbepalingen van de richtlijnen inzake 
directe belastingen op één lijn met de algemene (op de rechtspraak gebaseerde) leer van verbod op 
misbruik (zouden moeten) worden uitgelegd. Het antwoord op deze vraag hangt af van de status van 
laatstgenoemde leer. Het standpunt van het Hof, namelijk dat het verbod op misbruik van rechten 
een algemeen beginsel van Europees recht is, impliceert dat deze leer in termen van rangschikking 
de status heeft van een primair recht van een grondwettelijke aard, hetgeen betekent dat het 
secundaire recht daarop moet aansluiten. Vanuit die zienswijze dienen de antimisbruikbepalingen in 
de richtlijnen inzake directe belastingen op grond van de normatieve hiërarchie overeen te stemmen 



met het algemene beginsel inzake het verbod op misbruik van recht. Het Hof heeft er aldus naar 
gestreefd de antimisbruikregels in de richtlijnen consistent uit te leggen op een wijze die aansluit bij 
het misbruikconcept dat door het Hof is ontwikkeld in het kader van zijn rechtspraak over de 
fundamentele vrijheden en btw, waarbij het Hof heeft getracht een uniform misbruikconcept te 
formuleren. In tegenstelling tot die insteek van het Hof wordt in dit proefschrift geopperd dat het 
verbod op misbruik niet als een formeel algemeen beginsel moet worden beschouwd, maar als een 
uitlegbeginsel. Dit heeft echter geen invloed op de conclusie dat de antimisbruikregels in de 
richtlijnen inzake directe belastingen consistent moeten worden uitgelegd in overeenstemming met 
de algemene misbruikleer die van toepassing is op misbruik van de fundamentele vrijheden. Dit volgt 
uit het doel van de richtlijnen inzake directe belastingen en het feit dat deze erop gericht zijn de 
fundamentele vrijheden binnen hun respectieve toepassingsgebieden te implementeren. Met het 
oog hierop zou het misbruikconcept binnen de reikwijdte van de richtlijnen inzake directe 
belastingen redelijkerwijs op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd als het geval is ingevolge de 
fundamentele vrijheden. De antimisbruikregel in de moeder-dochterrichtlijn, die slechts een 
bevoegdheid vormt voor de lidstaten om de regels ter bestrijding van belastingontduiking ingevolge 
hun nationale wetten of belastingverdragen toe te passen, kan consistent met de algemene leer van 
betreffende het verbod op  misbruik worden uitgelegd. De formulering van het antimisbruikbeding in 
de fusierichtlijn laat daarentegen geen ruimte over voor een conforme interpretatie omdat deze 
aanzienlijk verschilt van de inhoud van de algemene leer van het misbruikverbod, in die zin dat niet 
wordt verwezen naar het objectieve element van misbruik (namelijk de kunstmatigheid van de 
transactie) maar uitsluitend naar het subjectieve element (namelijk de beoogde belastingontduiking). 
Met het oog hierop had het Hof de bepaling nietig moeten verklaren in plaats van deze contra legem 
uit te leggen teneinde deze te doen aansluiten bij de algemene misbruikleer. Een oplossing wordt 
mogelijk geboden met het hangende voorstel om de antimisbruikbepalingen van alle richtlijnen 
inzake directe belastingen op uniforme wijze in overeenstemming met de algemene misbruikleer aan 
te passen. 

De derde en laatste techniek waarmee het Hof voorkomt dat secundaire wetgeving die in strijd is 
met primair recht formeel nietig moet worden verklaard is de versoepeling van de 
evenredigheidsstandaard ten aanzien van Unie recht. Het Hof had tot voor kort bij de beoordeling 
van de evenredigheid van Europese maatregelen die prima facie inbreuk op de vrijheden de 
'kennelijk ongeschikt'-toets gehanteerd, waarbij de Unie wetgever veel ruimte wordt gegeven om 
een evenwicht te vinden tussen twee strijdige belangen, namelijk de interne markt en het doel van 
de openbare orde dat met de betreffende Europese maatregel wordt nagestreefd. Bij deze toets 
worden de verschillende elementen van evenredigheid niet in dezelfde mate beoordeeld als bij 
maatregelen van lidstaten het geval zou zijn. Het Hof lijkt de 'kennelijk ongeschikt'-toets meer 
recentelijk te hebben losgelaten en is overgegaan op een gedetailleerde analyse van de geschiktheid 
van Europese maatregelen, en met name de noodzaak ervan. Deze tendens is zowel zichtbaar in 
gevallen waarin Europese wetten in het licht van fundamentele rechten worden getoetst als waarin 
zij op de voet van de fundamentele vrijheden worden beoordeeld. De uitgebreide 
evenredigheidsanalyse heeft tot nu toe echter uitsluitend in gevallen met betrekking tot 
fundamentele rechten tot de nietigverklaring van de Europese maatregel geleid. Dit duidt er 
enerzijds op dat de evenredigheidsstandaard bij de analyse van de fundamentele vrijheid nog steeds 
niet hetzelfde is voor Europese maatregelen en voor maatregelen van de lidstaten zelf en anderzijds 



dat voor Europese maatregelen een lagere evenredigheidsstandaard geldt wanneer het gaat om 
belangen en rechten van economische aard.  

De lage intensiteit van de juridische beoordeling ten opzichte van secundair Europees recht is te 
verklaren door de intentie van het Hof om het institutionele evenwicht binnen de EU niet aan te 
tasten, alsmede door de omstandigheden van het grondwettelijke pluralisme, waarbij het Hof altijd 
eerst en vooral de positie van Europees recht ten aanzien van het nationale recht wil zekerstellen in 
plaats van materiële standaarden ten gunste van de Unie wetgever af te dwingen. Daarnaast 
onderkent het Hof met deze eerbiedige houding de problemen die met het grensoverschrijdende 
wetgevingsproces gepaard gaan, waarbij – op het gebied van belastingheffing – de unanieme 
overeenstemming van 28 lidstaten nodig is. Hoewel deze factoren de afwijzing van het Hof van 
gerechtelijk activisme bij de materiële toetsing van Europese wetgeving wellicht rechtvaardigen, 
vormen ze geen reden om de hiërarchie van normen ingevolge Europees recht te verzwakken en de 
grondwettelijke beoordeling van secundaire wetgeving tot een formaliteit te reduceren. De 
hiërarchie van normen is een van de grondslagen van het Europese rechtsstelsel en zijn 
grondwettelijke samenstelling. De zekerheid dat Europese wetgeving met het primaire recht 
overeenstemt – ongeacht of het gaat om fundamentele rechten, algemene beginselen of de 
fundamentele vrijheden – is enerzijds essentieel als grondwettelijke garantie, bij gebreke waarvan de 
autoriteit van het Europese recht onder vuur kan komen te liggen, en anderzijds als garantie dat de 
interne markt (de economische constitutie van de EU) zelfs vanuit Unie wetgeving vrij is van 
beperkingen en verstoringen.  

In dit proefschrift wordt het verband tussen de verschillende bronnen van Europees recht 
onderzocht door een gerichte analyse op het gebied van belastingheffing. Belastingheffing is een 
beleidsveld met een aantal specifieke eigenschappen waardoor het een bijzonder geschikt kader 
biedt om de verschillende aspecten van de wisselwerking tussen primair en secundair Europees recht 
aan te tonen. De directe belastingheffing is slechts marginaal en gefragmenteerd geharmoniseerd. 
Als gevolg van het gebrek aan harmonisering en de ongecoördineerde toepassing van nationaal 
belastingbeleid zijn er nog steeds aanzienlijke, door nationale maatregelen voor directe belastingen 
opgeworpen, obstakels voor de interne markt. Negatieve integratie op basis van de vrijheden uit het 
primaire recht kan slechts een gedeeltelijke oplossing bieden, aangezien hiermee slechts 
discriminatoire nationale belastingmaatregelen worden aangepakt terwijl obstakels als gevolg van 
verschillen tussen nationale belastingstelsels en juridische dubbele belastingheffing onopgelost 
blijven. Negatieve integratie kan en mag derhalve niet de rol en functie van harmoniserend secundair 
recht overnemen.  

Met betrekking tot mogelijke conflicten tussen primair recht en secundair recht op het gebied van 
directe belastingheffing geldt dat de beperkte of niet precies gedefinieerde reikwijdte van de 
richtlijnen inzake directe belastingen als zodanig niet tot een inbreuk op de fundamentele vrijheden 
kan leiden. Het feit dat de restrictief opgestelde richtlijnen inzake directe belastingen bepaalde 
mogelijke belastingplichtigen buiten de reikwijdte van een gunstig regime laten vallen, terwijl zij zich 
in een vergelijkbare situatie bevinden als anderen die wel binnen de reikwijdte van het regime vallen, 
kan echter tegen het gelijkheidsbeginsel indruisen. Een aantal richtlijnen op het gebied van directe 
belastingen is in bepaalde opzichten overbodig of zelfs strijdig met de fundamentele vrijheden 
geworden, omdat ze niet zijn aangepast aan het zich gestaag ontwikkelende integratieproces. Dat is 



een gevolg van de blokkerende werking van de unanimiteitseis die in het wetgevingsproces op het 
gebied van belastingheffing prevaleert.  

Ten aanzien van indirecte belastingheffing geldt dat als gevolg van de uitputtende harmonisatie 
waarvan op dit gebied sprake is, andere aspecten van het verband tussen primair en secundair recht 
aan de orde komen dan de aspecten die bij de directe belastingheffing zijn onderzocht. Vanwege de 
aanzienlijke aanwezigheid van secundair recht bestaat er een grotere kans op conflicten met primair 
recht. Het Hof laat echter ook op dit onderdeel van de belastingheffing na een effectieve juridische 
beoordeling ten aanzien van Unie recht uit te voeren.  

De belastingrichtlijnen bevatten een groot aantal afwijkingen, bijzondere regelingen en 
overgangsregels die op bepaalde lidstaten zijn gericht. In dit proefschrift wordt betoogd dat 
discriminatie  door de Unie wetgever verboden zou moeten worden, niet alleen in die zin dat Unie 
recht nationale en grensoverschrijdende situaties niet anders mag behandelen vanuit het perspectief 
van de afzonderlijke lidstaten, maar ook omdat daarin vergelijkbare situaties in de verschillende 
lidstaten niet op verschillende wijze mogen worden geregeld, tenzij zulks op grond van de objectieve 
verschillen tussen de lidstaten gerechtvaardigd is. Met het oog hierop is het goed mogelijk dat een 
aantal van de afwijkingen, bijzondere regelingen en overgangsregels ingevolge de belastingrichtlijnen 
wordt aangevochten met het argument dat deze tot een ongelijke behandeling leiden en nieuwe 
verschillen invoeren tussen de toch al uiteenlopende belastingwetgeving van de lidstaten. 

De conclusie dat het Hof zich meer zou moeten bezighouden met een materiële beoordeling van het 
secundaire recht geldt evenzeer voor het gebied van de belastingheffing, zelfs als – of juist omdat – 
het in dit domein bijzonder moeilijk is om secundaire wetgeving aan te nemen en derhalve vaak 
gepaard gaat met tal van compromissen die vanuit het perspectief van overeenstemming met 
primair recht verre van perfect zijn.  

Dit proefschrift bevat tevens een analyse van het verband tussen twee normen van primair Europees 
recht, namelijk de fundamentele vrijheden en de staatssteunregels, die zich op hetzelfde niveau 
binnen de normatieve hiërarchie bevinden. In dit horizontale verband ligt de focus op de methodiek. 
Meer in het bijzonder wordt een vergelijking gegeven van de analysemethoden die door de 
gerechtelijke instellingen van de Europese Unie worden gebruikt om de nationale 
belastingmaatregelen aan (enerzijds) de fundamentele vrijheden en (anderzijds) de regels 
betreffende staatssteun te toetsen. Uit de analyse komt naar voren dat deze twee methoden 
langzaam maar zeker convergeren. Als gevolg van die convergentie komt de analyse van nationale 
belastingmaatregelen ten aanzien van zowel fundamentele vrijheden als staatssteun neer op de 
vraag (i) of met de beoordeelde nationale maatregel objectief vergelijkbare situaties op verschillende 
wijzen worden behandeld en, zo ja, (ii) of die verschillende behandeling kan worden gerechtvaardigd. 
Dit is het fundamentele analysepatroon bij elke regel waarin een verplichting tot gelijke behandeling 
wordt voorgeschreven. Dit duidt erop dat het gelijkheidsbeginsel binnen de specifieke 
toepassingsgebieden zowel tot uiting komt in de fundamentele vrijheden als de regels inzake 
staatssteun.  

De belangrijkste reden dat de analyse ten aanzien van staatssteun en die ten aanzien van de 
fundamentele vrijheden naar elkaar toe groeien is de uitleg die door de Europese gerechtelijke 
instanties aan het concept 'selectiviteit' wordt toegekend. Selectiviteit wordt met name door het Hof 
van Justitie  zodanig uitgelegd dat hiervoor een vergelijkende analyse nodig is die lijkt op de analyse 



die wordt toegepast om discriminatie vast te stellen. Selectiviteit en discriminatie zien dus beide op 
een verschillende behandeling van vergelijkbare situaties. Met betrekking tot het 
vergelijkingscriterium neemt het Hof  ingevolge de fundamentele vrijheden in wezen drie factoren in 
acht bij de beoordeling of twee onderscheiden situaties vergelijkbaar zijn: (i) de fiscale behandeling 
van de grensoverschrijdende situatie ingevolge het recht van de betreffende lidstaat, (ii) de feitelijke 
omstandigheden van het geval, en (iii) het doel van de nationale maatregel die ter beoordeling 
voorligt. Het is niet duidelijk wat het feitelijke vergelijkbaarheidscriterium inhoudt, omdat het Hof om 
het even welke van de drie factoren op willekeurige wijze als zodanig toepast. De vergelijkingstoets 
die het Hof ingevolge de regels voor staatssteun hanteert brengt al deze factoren samen. Toch gaat 
ook de selectiviteitsanalyse ingevolge de regels voor staatssteun gepaard met ambiguïteit, aangezien 
het Hof soms het doel van de voorliggende maatregel als vergelijkbaarheidscriterium hanteert, en 
dan weer het doel van het stelsel waar de maatregel onderdeel van uitmaakt.  

Voor wat betreft de rechtvaardigingsfase van de analyse is een gemeenschappelijk kenmerk tussen 
de fundamentele vrijheden en de regels voor staatssteun dat de rechtvaardigingsgronden op basis 
van de jurisprudentie bij beide soorten regelgeving een belangrijke rol spelen als aanvulling op (of in 
plaats van) de uitzonderingen op basis van het Verdrag. Verder zijn de redenen die ingevolge de 
regels voor staatssteun naar de aard en algemene opzet van het stelsel als rechtvaardiging worden 
aanvaard vergelijkbaar met de aanvaarde rechtvaardigingsgronden ingevolge de fundamentele 
vrijheden (evenwichtige verdeling van belastingheffingsrechten, samenhang van het belastingstelsel, 
voorkoming van belastingontduiking, effectiviteit van fiscaal toezicht),  in die zin dat al deze redenen 
inherent aan het belastingstelsel zijn. Een ander symptoom van convergentie is ten slotte dat de 
evenredigheidstoets onderdeel uitmaakt van zowel de analyse ten aanzien van de fundamentele 
vrijheden als de analyse ten aanzien van staatssteun.  

In dit proefschrift wordt een voorstel uiteengezet voor een consistent analytisch kader op basis 
waarvan nationale belastingmaatregelen naar de regels op het gebied van staatssteun zouden 
moeten worden beoordeeld. In het voorgestelde analytische kader hangt de analyse van prima facie 
selectiviteit af van de vraag of de voorliggende maatregel een op zichzelf staande maatregel is of 
onderdeel uitmaakt van een breder stelsel. In het geval van een op zichzelf staande maatregel, d.w.z. 
een maatregel die zelf een stelsel vormt – ofwel het algemene belastingstelsel, ofwel een substelsel – 
moet bij de beoordeling ter zake van overheidssteun antwoord worden gegeven op de vraag of de 
reikwijdte daarvan zodanig is gedefinieerd dat daaronder alle ondernemingen vallen die zich in het 
licht van het doel van de belasting in een juridisch en feitelijk vergelijkbare situatie bevinden. De 
prima facie selectiviteit van een dergelijke maatregel dient derhalve te worden vastgesteld aan de 
hand van de zuivere vergelijkingsbenadering, zonder dat daarbij een referentiestelsel en een 
afwijking hiervan hoeft te worden bepaald. Met deze uitleg kan het staatssteunregime worden 
gebruikt om ervoor te zorgen dat belastingen op samenhangende en neutrale wijze worden geheven, 
zodat allen die volgens de interne logica van de belasting belastingplichtig zouden moeten zijn ook 
daadwerkelijk onder de reikwijdte van de belasting vallen.  

In het geval van maatregelen die deel uitmaken van een breder, veelomvattend stelsel speelt de 
afwijkingsbenadering eveneens een rol in het vaststellen van hun prima facie selectiviteit. Bij deze 
benadering dient eerst het referentiestelsel te worden bepaald en moet vervolgens worden 
beoordeeld of de (on)gunstige behandeling die uit de belastingmaatregel voortvloeit een afwijking 
van dit referentiestelsel vormt,  in die zin dat het tot situaties leidt die in juridisch en feitelijk opzicht 



op verschillende wijze worden behandeld. De regels waaruit het referentiestelsel bestaat zijn de 
regels waarmee het fundamentele uitgangspunt van het stelsel wordt geïmplementeerd; dat kan het 
'draagkracht'-beginsel zijn, of een ander specifiek beginsel, zoals milieubescherming. Bij deze 
maatregelen wordt in de analyse dus de afwijkingstoets met de vergelijkingstoets gecombineerd.  

Verder kan elk onterecht verschil binnen een stelsel dat een afwijking richting de ene of de andere 
zijde van de standaard vormt in het voorgestelde analytische kader worden beschouwd als 
staatssteun, ongeacht of dit voor bepaalde ondernemingen een voor- of een nadeel is.  

Zowel de fase waarin de prima facie selectiviteit wordt beoordeeld als in de rechtvaardigingsfase 
wordt een vergelijking gemaakt. In de eerste fase van de analyse wordt het doel van het stelsel als 
vergelijkingscriterium genomen, en in de rechtvaardigingsfase het doel van de maatregel.         

In het voorgestelde analytische kader kunnen algemene beleidsdoelstellingen die buiten het 
belastingstelsel staan prima facie selectieve maatregelen rechtvaardigen indien ze verenigbaar zijn 
met de interne markt en de onderliggende regels en uitgangspunten daarvan.  
 
Ten slotte strekt de analyse in dit proefschrift zich uit tot de overlap tussen de fundamentele 
vrijheden en de regels op het gebied van staatssteun. Vanwege de gelijkenis tussen de 
analysemethoden ingevolge de twee regimes kan een en dezelfde nationale maatregel kwalificeren 
als overheidssteun maar ook als een beperking op de fundamentele vrijheden. Vanwege de 
verschillen in handhavingsmechanismen van beide regimes en de tegenstrijdige rechtsmiddelen die 
uit de schending daarvan  voortvloeien, stellen wij dat gelijktijdige toepassing daarvan moet worden 
vermeden. Het verband tussen de regels voor staatssteun en de fundamentele vrijheden dient 
derhalve te beschouwd als zijnde algemeen (staatssteun) – specifiek (fundamentele vrijheden), op 
basis van het gegeven dat hun kernconcepten, namelijk selectiviteit - discriminatie, in vergelijkbaar 
verband staan. Selectiviteit dekt met name elke verschillende behandeling van vergelijkbare situaties 
waarin de mededinging wordt verstoord, terwijl discriminatie op een specifieke categorie van 
dergelijke verschillende behandelingen is gericht, namelijk die tussen ingezetenen en niet-
ingezetenen of nationale en grensoverschrijdende situaties. Nationale maatregelen waarin niet-
ingezetenen minder gunstig worden behandeld dan ingezetenen dienen dan ook te worden 
benaderd vanuit de meer specifieke norm, namelijk de fundamentele vrijheden. Op basis van het 
uitgangspunt van de lex specialis komen deze maatregelen binnen de reikwijdte van de vrijheden te 
vallen, waarin de toepassing van de meer algemene regel, d.w.z. de regels op het gebied van 
staatssteun, wordt uitgesloten. Wanneer een nationale maatregel een andere differentiatie dan 
grensoverschrijdend – nationaal of ingezetene – niet-ingezetene met zich meebrengt, valt deze 
binnen de reikwijdte van de algemene regel, namelijk staatssteun.  
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