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Geachte heer Minczeles, 

Ik verwijs naar uw klacht geregistreerd met kenmerk CHAP(2021)2342, met betrekking 

tot een vermeende inbreuk op het EU-recht.  

Allereerst wil ik mij verontschuldigen voor de late reactie.  

Op 21 december 2021 hebben wij u voorzien van een antwoord op uw klacht. Wij 

danken u voor uw reactie van 11 januari 2022.  

De informatie die u verstrekt in deze reactie bevat echter geen nieuwe elementen die ons 

ertoe brengen ons eerdere standpunt te herzien.  

Wat betreft uw opmerkingen: ‘de Hoge Raad der Nederlanden verwerpt door toepassing 

van artikel 81, lid 1 Wet op de rechterlijke organisatie het gerechtvaardigde verzoek om 

prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie ... te stellen. De gronden waarom het 

verzoek is afgewezen blijft derhalve in het ongewisse.’, kunnen wij u enkel verwijzen 

naar ons eerdere antwoord wat betreft de toepassing van artikel 81 van de wet op de 

rechterlijke organisatie, en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens ter zake. 

Overigens zij in dit verband opgemerkt dat uit de statistieken verstrekt door het Hof van 

Justitie blijkt dat de Hoge Raad der Nederlanden een significant aantal verzoeken tot het 

beantwoorden van het prejudiciële vragen aan het Hof richt1. 

Wij zijn daarom voornemens deze zaak te sluiten. Dit sluit echter de opening van een 

nieuw onderzoek niet uit, als in de toekomst nieuwe informatie beschikbaar zou komen 

die wijst op een schending van het EU-recht. 

Hoogachtend,  

          (Elektronisch ondertekend) 

 
       Florian GEYER 

        Eenheidshoofd 

                                                 
1 Zie Hof van Justitie van de Europese Unie, Jaarverslag 2021 – Gerechtelijke werkzaamheden, p. 267 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-07/qd-ap-22-001-nl-n.pdf.  
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