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(") De materie werd bijgehouden tot einde I967. Voor de periode vanaf 1958 tot midden 
1964, zie: VAN GERVEN, W., Overzicht van de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer, 
Europees Recht, (vestigingsrecht, kartelrecht en rechtsbescherming), T.P.R., 1964, 589-782, 
in het bijzonder nr; I 57 e.v. In deze studie vindt men een duidelijke probleemstelling 
en uiteenzetting van de leidende beginselen. De grenzen waaraan deze auteur zijn overzicht 
heeft onderworpen, worden ook hier geeerbiedigd. 
Onder de algemene bibliografie over dit onderwerp, zie o.m.: DoNNER, A.M., e.a., Indivi
duele rechtsbescherming in de Europese Gemeenschappen, Deventer-Antwerpen, 1964;- NERI 
8., La protection juridictionnelle des particuliers dans les Communautes europeennes, Universite 
Intemationale des sciences Comparees, Luxembourg, Centre International d'etudes et de 
recherches europeennes, Cours 1965; - STEINDORFF, E., Rechtsschutz und Verfahren 
im Recht der Europilischen Gemeinschaften, Baden-Baden, 1964, in het Frans vertaald door 
jACOBs, A., La sauvegarde des droits prives et Ia procedure dans le droit des Communautes 
europeennes, Brussel, 1965; - RIESE, 0., Ober den Rechtsschutz innerhalb der Europilischen 
Gemeinschaften, 1966; - De individuele rechtsbescherming in de Europese Gemeenschappen, 
Postdoctorale Ieergang, 1965-66, K.U.L., uitg. 1967. 
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lnleiding 

I - RECHTSBESCHERMING - BEGRIP.- Het begrip rechtsbescherming, zoals 
bedoeld in dit overzicht, kan breed omschreven worden als de handhaving 
van de rechtsregelen die hetzij uitdrukkelijk neergelegd zijn in, hetzij uit
gevaardigd zijn op grond van het verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap. Volgens een dergelijke ruime omschrijving 
bestaat een onderzoek nopens deze rechtsbescherming in het bestuderen 
van het geheel der wettelijke en jurisprudentiele regelen waardoor de hand
having van het gemeenschapsrecht wordt verzekerd (I). 

2 - SAMENWERKING : GEMEENSCHAPSORGANEN EN NATIONALE INSTANTIES. 
- De uitbouw van het gemeenschapsrecht, die beschouwd zal worden 
vanuit het stand punt van de individuele rechts- of fysische persoon steunt 
op een nauwe samenwerking tussen gemeenschapsorganen en nationale 
instanties. Veel meer dan in het raam van het E.G.K.S. en het Euratom 
verdrag is dit het geval in het kader van het E.E.G. verdrag (2). De hand
having van deze rechtsregelen en de bescherming tegen schending van het 
gemeenschapsrecht is de gemeenschappelijke taak van het Hof van Justitie 
en van de nationale rechter (3). 

Derhalve moet onderzocht worden over welke rechtsmiddelen de 
particuliere persoon of onderneming beschikt om, hetzij voor het Hof van 

(1) VAN GERVEN, W., Overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1964, nr. 157. 
(2) Over de raakpunten tussen nationaal en gemeenschapsrecht, : DoNNER, A.M., 

Droit national et droit communautaire : points de rencontre, in Le ]uge national et le droit 
communautaire, Leyden-Brussel, 1966, biz. 9-15. De geleidelijke uitbouw van de Gemeen
schappelijke Markt werd door deze auteur gekenschetst door het volgend beeld : le cerveau 
est communautaire, le systeme musculaire est partiellement communautaire et partiellement 
national, tandis que les dents et les griffes sont presqu' exclusivement nationales (biz. 9). 

(3) o.c., biz. 10; -Droit communautaire et droit national, College d'Europe, Semaine 
de Bruges, 1965, zme Partie, Le role des juridictions nationales, biz. 171 e.v., a.m. rapporten 
door MuNCH, F. en DuMaN, F. 
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Justitie, hetzij voor een nationale rechtbank, de- juiste- uitbouw en toe
passing van het gemeenschapsrecht te doen waarborgen. 

HOOFDSTUK I 

DE RECHTSBESCHERM1NG 
VOOR HET HOF VAN JUSTITIE. 

3 - PRoBLEEMSTELLING EN BELANG. - De individuele rechtsbescherming 
die onder meer gestalte krijgt in een controle op de wettigheid van de over
heidsmaatregelen, wordt beschouwd als een der voornaamste beginselen 
van een moderne rechtsstaat (1). In welke mate krijgt dit beginsel vorm en 
uitwerking in de verdragsregelen van de E.E.G., zoals die worden uitge
legd en toegepast door het Hof van Justitie? 

Een onderzoek nopens de rechtsbescherming van particulieren in het 
E.E.G. recht beweegt zich dan ook rond de vraag, in welke mate zij 
over de mogelijkheid beschikken om de op hen toepasselijke maatregelen 
van de gemeenschapsinstellingen ter toetsing te kunnen voorleggen aan het 
Europees Hof (2). 

Deze vraag heeft in de jongste tijd het middelpunt gevormd van menige 
bespreking op wetenschappelijke bijeenkomsten (3). Zij maakte het voor
werp uit van een verslag en een debat in het Europees Parlement (4). Het 
herleiden tot een sluitend geheel van de desbetreffende- op bepaalde pun
ten van elkaar afwijkende - regelen, neergelegd in de drie Europese ver
dragen, werd en wordt tenslotte bestudeerd met het oog op een eventuele 
fusie van deze verdragen (s). 

4 - ALGEMEEN OVERZICHT. - De regelen nopens de rechtsbescherming 
van particulieren liggen in het E.E.G. verdrag verspreid over enkele artike
len. 

(1) DERINGER, A., Verslag namens de juridische commissie nopens de rechtsbescherming 
van particulieren in de Europese Gemeenschappen, Europees Parlement, Zittingsdocumenten, 
3 mei 1967, Doc. 39, biz. 2. 

(2) DERINGER, A., o.c. 
(3) CATALANO, N., Les voies de recours ouvertes aux personnes physiques ou morales contre 

les actes non reglementaires de Ia Commission C.E.E., Rapport general, Internationaal advo
catencongres, Arnhem, 13-17 september 1965, S.E. W., 525-566; verder geciteerd door 
DERINGER, A., o.c. bii. J, noot 2: jaarlijkse bijeenkomst van het Deutsche Gesellschaftfiir 
Rechtsvergleichung, september 1965, te Kiei;- Duits Juristenkongres, september 1966, te 
Essen; - zie ook: De individuele rechtsbescherming in de Europese Gemeenschappen, postdocto
rale leergang, 1965-66, Kath. Univ. Leuven, Fac. der Rechtsgeieerdheid. 

(4) Versiag DERINGER, A., o.c., ro mei 1967, Handelingen Europees parlement, 
1967-1968, nr. 91-VI/67, biz. I00-114. 

(5) La fusion des Communautes europeennes, Colloque organised Liege (Faculte de Droit), 
28-29-30 avril 1965, rapport MATHIJSEN, P., La fusion des voies de droit, biz. 91-137; 
- rapport CATALANO, N., biz. 257-274, discussie, biz. 275-287. 

107 



Achtereenvolgens zullen besproken worden : 
- Het recht om onder bepaalde voorwaarden de handelingen (art. 173-184) 
of de weigering tot handelen (art. 175) van de Raad of van de Commissie 
te onderwerpen aan een toetsing door het Hof van Justitie die, wat betreft 
bestreden handelingen, kan leiden tot hun nietigverklaring (art. 174) of niet
toepasselijkheidsverklaring (art. 184). 
- Het recht op schadevergoeding ingeval van schade veroorzaakt door de 
Gemeenschapsinstellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening 
van hun functies (art. 215, 2de lid). 
-De mogelijkheid voor de particulieren, om, ter gelegenheid van een 
geding, op verzoek van de nationale rechter, voor wie het geding aanhangig 
is, het Hof van Justitie, bij wijze van prejudiciele beslissing, te horen uitspraak 
doen over hetzij de uitlegging van het verdrag, hetzij de geldigheid of de 
uitlegging van de door de instellingen van de gemeenschap verrichte hande
lingen, hetzij de uitlegging van de statuten van bij besluit van de Raad 
ingestelde organen wanneer die staturen daarin voorzien (art. 177). 

AFDELING I 

Het recht op wettigheidskontrole 
van handelingen of weigering tot handelen 

van de Raad of van de Commissie. 

5 - HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN OVERHEIDSHANDELINGEN, -

Artikel 173. - Het Hof van Justitie gaat de wettigheid na van de handelin
gen van de Raad en van de Commissie, voor zover het geen aanbevelingen 
of adviezen betreft. Te dien einde is het bevoegd uitspraak te doen inzake 
elk door een lid-Staat, de Raad of de Commissie ingesteld beroep wegens 
onbevoegdheid, schending van wezeniijke vormvoorschriften, schendin~ 
van dit verdrag of van enige uitvoeringsregeling daarvan, dan wel wegens 
misbruik van bevoegdheid. 

Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan onder dezelfde voorwaarden 
beroep instellen tegen de tot hem gerichte beschikkingen, alsmede tegen 
beschikkingen die, hoewel genomen in de vorm van een verordening, of 
van een beschikking gericht tot een ander persoon, hem rechtstreeks en 
individueel raken. 

Het in dit artikel bedoelde beroep moet worden ingesteld binnen de 
twee maanden te rekenen, al naar het geval, van de dag van bekendmaking 
van de handeling, van die van kennisgeving van de verzoeker of, bij gebreke 
daarvan, van de dag waarop de verzoeker van de handeling heeft kennis 
gekregen. 
Artikel 174- Indien het beroep gegrond is, wordt de betwiste handeling 
door het Hof van Justitie nietig verklaard. 

Wat echter de verordeningen betreft, wijst het Hof van Justitie, zo het 
dit nodig oordeelt, die gevolgen van de vernietigde verordening aan, welke 
als gehandhaafd moeten worden beschouwd. 
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Artikel 176. -De instelling welke de vernietigde handeling heeft verricht 
of wier nalatigheid strijdig met dit verdrag is verklaard is gehouden de 
maatregelen te nemen, welke nodig zijn ter uitvoering van het arrest van 
het Hof van Justitie. 
6- Op datum van 31 maart 1967 waren, door particuliere ondernemingen 
op grond van art. 173, in het totaal21 zaken aanhangig gemaakt bij het Hof 
van Justitie. Van de negentien zaken waarin arrest werd gewezen kenden 
zes een voor verzoeker - minstens gedeeltelijk - gunstig verloop. In elf 
gevallen werd het verzoek niet ontvankelijk verklaard. In de twee overblij
vende gevallen werd het beroep gedeeltelijk ongegrond, gedeeltelijk niet
ontvankelijk geacht en verworpen (r). 

7 - 0NTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN. - ALGEMENE BESCHOUWINGEN. -

Volgens art. 173, 2de lid, E.E.G. verdrag kan een particulier (natuurlijke
of rechtspersoon) een vordering tot nietigverklaring instellen tegen een 
beschikking die hetzij tot hem gericht is, hetzij, hoewel genomen in de vorm 
van een verordening, hem rechtstreeks en individueel raakt, hetzij, hoewel 
genomen in de vorm van een beschikking gericht tot een ander persoon, hem 
rechtstreeks en individueel raakt (2). Noch tegen werkelijke verordeningen, 
noch tegen richtlijnen kan derhalve het beroep, voorzien in art. 173, 2de lid, 
worden ingesteld (3). 

Het feit zelf dat de Europese wetgever aldus gemeend heeft het beroeps
recht met betrekking tot nietigverklaring van overheidshandelingen te 
moeten vastleggen in een dergelijke gedetailleerde wettekst werd betreurd 
en als niet opportuun aangezien (4). 

Ook wat de vorm betreft, kan deze verdragsbepaling - blijkbaar 
terecht- gekritiseerd worden. Waar immers bepaald wordt dat de parti
culier een beroep kan instellen tegen een beschikking, genomen in de vorm 
van - sous l' apparence de ... - een beschikking, gericht tot een ander 
persoon, lijken in feite beschikkingen bedoeld te zijn die in werkelijkheid 
tot een ander persoon gericht zijn (maar niettemin diegene die de vordering 
instelt rechtstreeks enindividueel raken) (5). 

(r) Tiende algemeen verslag van de Commissie van de E.E.G. over de werkzaamheden van 
de Gemeenschap (r april 1966-31 maart 1967), biz. 448, tabel 34· Op r8-8-r967 werd door 
de S.P.A. Industria Molitoria Imolese, een beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen de 
art. 2 en 3 en de bijlagen A en B van de verordening nr. 128/67/ E.E.G. van de Raad, P.B. 
nr. 226/r, 20.9.1967. Voor de rechtspraak tot midden 1964, zie VAN GERVEN, Overzicht., 
T.P.R., 1964, 734-737, nr. r63-r65. 

(2) Over het onderscheid tussen de verschillende overheidshandelingen: art. 189 
E.E.G. verdrag; - BRINKHORST, L.J., De jurist en de Europese Economische Gemeenschap 
(Elementen van een Europese rechtsorde), biz. 14-18. 

(3) VAN GERVEN, W., Overzicht, T.P.R., 1964, 734, nr. 162. 
(4) LAGRANGE, M., The Non-Contractual Liability of the Community in the E.C.S.C. 

and in the E.E.C., Common Market Law Review, 1965-66, biz. II voetnoot 2, waarbij 
voorkeur wordt uitgedrukt voor een algemene ruime bepaling die plaats laat voor uitwer
king door het Hof van Justitie. 

(5) GoFFIN, L., noot onder Hof van Justitie, 8 juli 1965, gev. z. ro6-ro7/63, Firma 
Toepfer en Getreide-Import GesellschaftJCommissie E.E.G., Cahiers de Droit Europeen, 1966, 
I, biz. 76, nr. 2; - CATALANO, N., Les voies de recours., S.E. W., 1965, nr. g, biz. 548. 

109 



De ontvankelijkheidsvereisten voor het instellen door particulieren van 
een beroep tot nietigverklaring, zijn tenslotte op restrictieve wijze om
grensd (x). De auteurs van de verdragen van Rome zouden dit beroepsrecht 
opzettelijk meer hebben willen beperken dan het geval was in het E.G.K.S. 
verdrag (2). 

8 - In hetgeen volgt zal nagegaan worden op welke wijze het Hof van 
Justitie in de laatste jaren, de gestelde ontvankelijkheidsvereisten heeft 
uitgewerkt en toegepast naar aanleiding van verzoeken tot nietigverklaring 
van gemeenschapshandelingen. 

9- RECHTSNATUUR VAN DE BESTREDEN MAATREGEL.- Het arrest gewezen 
in zaak 40-64 (Scarlata) had bijzonder interessant kunnen zijn (3). 

Marcello Scarlata en negen andere Italiaanse telers van citrusvruchten 
stelden bij het Hof een beroep in dat onder meer strekte tot nietigverklaring 
van enkele verordeningen van de Commissie, waarbij- volgens verzoekers
veel te lage referentieprijzen voor citrusvruchten waren vastgesteld. (4). 
Ervan bewust dat, volgens de tekst van artikel 173, zde lid, een beroep niet 
tegen werkelijke verordeningen maar slechts tegen beschikkingen kan inge
steld worden, argumenteerden verzoekers dat het in casu beschikkingen 
betrof die hoogstens de vorm van verordeningen hadden en die, hoewel 
gericht tot de Lid-staten, verzoekers rechtstreeks en individueel raakten. 
De Commissie van de E. E.G. daarentegen, achtte het beroep niet ontvanke
lijk, hoofdzakelijk omdat de betwiste maatregelen, volgens haar, wel dege
lijk verordeningen uitmaakten. Dit laatste standpunt werd, na een onder
zoek der essentiele kenmerken van een verordening, bijgetreden door 

(I) Hof van Justitie, I april 1965, z. 40-64, Scarlata en anderen t/ Commissie E.E.G., 
]urisprudentie, XI-7, I965, biz. 284;- Adv. gen. J. GAND, conclusies bij arrest Hof van 
Justitie I april 1965, z. 38-64, Getreide-Import Gesellschaft t/ Commissie, ]urisprudentie, 
XI-8, I965, biz. 43I;- Adv.gen. K. RoEMER, conclusies bij arrest 8 juli I965, Gev. z. Io6 
en 107/63, ]urisprudentie, XI-8, I965, biz. 543; - VAN GERVEN, W., Overzicht, T.P.R., 
1964, 734, nr. 162. 

(2) Adv.gen. K. RoEMER, conclusies bij arrest van I april I965, Z. 40-64, ]urisprudentie, 
XI-7, 1965, biz. 292; - idem., gev. z. Io6-Io7/63, ]urisprudentie, XI-8, 1965, biz. 543; 
zie echter CATALANO, N., Les voies de recours . . , .. S.E. W., 1965, nr. 9, biz. 55I-552. 
Art. 33, lid 2 E.G.K.S. verdrag; luidt als volgt: ,.Voor de ondernemingen en verenigingen, 
bedoeld in art. 48, staat onder dezelfde voorwaarden beroep open tegen de hen individueel 
betreffende algemene beschikkingen en aanbevelingen, die volgens hun mening te hunnen 
opzichte, misbruik van bevoegdheid inhouden." 
Over het verschil op dit punt tussen de verdragen van Rome en het verdrag van Parijs, 
zie o.m. MATHIJSEN, P., La fusion des voies de droit, rapport, in La fusion des communautes 
europeennes, Colloque de Liege I965, biz. 99-III. 

(3) Hofvan Justitie, 1 april I965, zaak 40-64, Marcello Scarlata en anderen / Commissie 
van de E.E.G., ]urisprudentie, XI-7, 1965, biz. 267-293; Conclusies van adv.gen. K. RoEMER. 

(4) Krachtens art. II van V.O. 23 van de Raad (4 april I962, P.B. 20 april I962) 
kunnen de Lid-staten vrijwaringsmaatregelen, - schorsing of compenserende heffing -
treffen indien op de markt ernstige verstoringen optreden of dreigen op te treden als gevolg 
van de invoer Van produkten uit derde Ianden tegen prijzen die beneden een referentieprijs 
liggen. In V.O. 23 van de Raad en V.O. IOO van de Corrimissie, wordt de vaststelling der 
teferentieprijzen nader geregeld. 
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advocaat-generaal Roemer. Slechts subsidiair en volledigheidshalve be
handelde hij ook de vraag of de maatregelen, indien zij toch als beschikkin
gen zouden worden aangemerkt, verzoekers individueel raakten. Zijn ant
woord luidde ontkennend (r). 

Terwijl aldus, door partijen en door de advokaat-generaal als hoofd
probleem, de aard der bestreden maatregel was gesteld en ontleed, stemt de 
wijze waarop het Hof zich als het ware van de zaak afmaakt tot verwon
dering. Van meet af aan immers overwoog het Hof dat niet hoefde te worden 
nagegaan welk rechtskarakter de bestreden handeling droeg. Het zou vol
staan vast te stellen ofbedoelde handeling verzoekers rechtstreeks en indivi
dueel raakte (2). Daar aan deze laatste vereiste niet voldaan zou zijn, werd 
het beroep niet ontvankelijk verklaard. 

Dit zonder meer overbodig verklaren van een onderzoek nopens de 
rechtsnatuur der bestreden handeling lijkt vatbaar voor kritiek (3). De 
kwalificatie van de aangevochten handeling vormt nu eenmaal, krachtens 
de in het verdrag neergelegde regelen, een niet weg te cijferen bepalend 
element in het ontvankelijkheidsonderzoek. De mogelijkheden van particu
lieren tot aanvechten van normatieve maatregelen enerzijds, niet norma
tieve handelingen anderzijds, zijn verschillend. De waarde, overigens, van 
de door het Hof gevoerde argumenten met betrekking tot het algemeen 
karakter van de gewraakte overheidshandelingen, waaruit het niet individueel 
geraakt zijn werd afgeleid, wordt mede bepaald door de al dan niet norma
tieve draagwijdte van deze maatregelen (4). De vraag kan daarbij gesteld 
worden of van het Hof van Justitie niet steeds mag worden verwacht dat het 
de gelegenheden te baat zou nemen om in te gaan op het belangrijk probleem 
der rechtsnatuur van de maatregelen waardoor de Europese overheid haar 
taak vervult, en waaraan door het verdrag zelf verschillende belangrijke 
rechtsgevolgen zijn verbonden (5). 

In dit verband lijkt het wel nuttig even aan te stippen wat, volgens 
advocaat generaal Roemer, aldan niet, een wezenlijk kenmerk van een ver
ordening uitmaakt (6). Als niet beslissende elementen werden aldus be
schouwd : de 6fficiele aanduiding als verordening; het feit dat de maatregel 
van de Commissie, en niet van de Raad, uitgaat; de feitelijke totstandkoming 
van de getroffen maatregelen. Daarentegen, moet de materiele inhoud van 
de overheidshandeling worden nagegaan: verordeningen hebben een nor
matief karakter; zij hebben, in de Lid-staten, onmiddellijke rechtsgevolgen 

(1) Conclusies bij arrest van I april 1965, ]urisprudentie, XI-7, 1965, biz. 290. 
(2) ]urisprudentie, XI-7, 1965, biz. 283. 
(3) CATALANO, N .• Les voies de recours, S.E. w .. I965, biz. 556. 
(4) CATALANO, N. o.c., I.e., 
(5) Ook dit probieem lijkt aan beiang te winnen in het Iicht van een eventueie fusie der 

verdragen. Zie PEsCATORE, P., La fusion des institutions et des pouvoirs, rapport in La Fusion 
des Communautes Europeennes, Colloque de Liege, 1965, biz. 35 e.v., voorai, biz. 81-84. 

(6) Over de rechtsnatuur van verordeningen. zie o.m. BRINKHORST, L.J., De jurist en 
de Europese Economische Gemeenschap, biz. 14-16, nr. 2; -RAsE, H.J., Das Verordnungs
recht der Europiiischen Wirtschaftsgemeinschaft, Hamburg, 1963, 173 biz. 
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ten overstaan van in het algemeen en abstract omschreven groepen van 
personen; zij geven een oplossing voor een onbepaald aantal feitelijke situ
aties (I). Indien men tenslotte een juist idee wil krijgen over het rechts
karakter van een overheidsmaatregel client vooral aandacht te worden ge
schonken aan de functies die aan een dergelijke maatregel, binnen het hier
voor bestemd kader, zijn toegekend (2). 

10 - BESCHIKKING. - Een bestreden maatregel die geen verordening uit
maakt, is daarom niet noodzakelijkerwijze een beschikking in de zin van 
artikel I73, 2de lid. De vorm en de uiterlijke eigenschappen van de over
heidshandeling worden daarbij door het Hof niet als beslissende elementen 
weerhouden. Het oordeel over de ontvankelijkheid van het beroep wordt 
bepaald door de rechtsnatuur en de rechtsgevolgen van de bestreden gemeen
schapshandeling (3). 

Op IS maart I965 hadden drie Duitse vennootschapen de Commissie 
verzocht een beschikking uit te vaardigen tot vaststelling van het feit dat 
de Duitse Bondsrepubliek, door, na I januari I962, een compenserende 
heffing te blijven toepassen op de omzet van melkpoeder, in strijd handelde 
met het verdrag, meer bepaaldelijk met het discriminatieverbod, zoals 
neergelegd in art. 95· Tevens werd de Commissie verzocht de procedure, 
voorzien in art. I 69 van het verdrag, in te stellen tegen de Duitse Bonds
republiek (4). 
Op I7 maart, ontvingen verzoeksters een door de directeur-generaal 
Mededinging onderfekende express-brief waaroij meegedeeld werd dat de 
Commissie de mening van verzoeksters, betreffende de beweerde verdrags
schending niet kon delen. Het verzoek werd derhalve afgewezen. Op grond 
van art. I73, 2de lid stelden de geadresseerden van deze brief beroep in 
tot nietigverklaring van het aldus meegedeeld standpunt der Commissie. 

In zijn arrest van I maart I966 besliste het Hof dat de litigieuse brief 
niet vatbaar was voor een beroep tot nietigverklaring (5). Het beroep werd niet 
ontvankelijk verklaard. 

Bij deze beslissing kan vooreerst worden opgemerkt dat noch het 
Hof noch de advocaat-generaal, zich steunen op het door de Commissie 

(I) Adv.gen. K. RoEMER, ]urisprudentie, XI-7, I965, biz. 287-288, met verwijzing 
naar Hof van Justitie, I4 december I962, in gevoegde zaken I6 en I7-62, ]urisprudentie, 
VIII, biz. 957 e.v. 

(2) Idem., biz. 289. 
(3) Hof, I maart I966, z. 48-65, A. Lutticke GmbH en anderen/Commissie E.E.G., 

]urisprudentie, XII-I, I966, biz. 28;- Hof, IS maart I967, z. 8 tot II-66, S.A. Cimenteries 
C.B.R. Cementbedrijven N. V. en andere / E.E.G. Commissie, ]urisprudentie, XIII-I,I967, 
biz. 9I e.v., conclusies adv.gen. RoEMER, biz. I24-I27. 

(4) Art. I69 bepaalt: lndien de Commissie van oordeel is dat een Lid-staat een van de 
krachtens dit verdrag op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen, brengt zij dien
aangaande een met redenen omkleed advies uit, na deze Staat in de gelegenheid te hebben 
gesteld zijn opmerkingen te maken. 

(5) Hof van Justitie, I maart I966, z. 48-65, Lutticke, ]urisprudentie, XII-I, I966, 
biz. 28 e.v., biz. 39-40. 
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voorgebracht argument dat de brief niet de uiterlijke kenmerken vertoonde 
van een beschikking in de zin van art. I73· De ontleding van de inhoud 
van de bestreden handeling lijkt bepalend geweest te zijn voor de niet
ontvankelijkheidsverklaring. Aangezien de Commissie, op grond van het 
tot haar gericht verzoek, niet gehouden was tot het verrichten van enige 
verbindende rechtshandeling en aangezien de eventuele handelingen waartoe 
zij was aangemaand, op zichzelf niet vatbaar waren voor beroep, kon een 
beroep tot nietigverklaring ook niet ingesteld worden tegen de beslissing, 
dergelijke handelingen niet te verrichten (1). De litigieuse brief, alhoewel 
gericht tot verzoekers, vormde - volgens de advocaat-generaal - geen 
voor beroep vatbare beschikking omdat hij voor de geadresseerden geen 
bindende rechtsgevolgen meebracht. 

Eveneens op grand van een onderzoek omtrent de rechtsnatuur en 
-gevolgen, oordeelde het Hof dat wel een beschikking uitmaakte in de zin 
van artikel 173 2de lid, de mededeling, door de directeur-generaal Mede
dinging van de E.E.G., krachtens artikel 15, lid 6, VO 17, gericht tot de 
partijen bij het Noordwijks Cement Akkoord met betrekking tot de 
toepasselijkheid van artikel 85, 1ste lid E.E.G. verdrag en de niet-toepas
sing van artikel 85, 3de lid. (2). 

Volgens het Hof, betrof het in dergelijk geval geen loutere mededeling 
doch wel een beschikking aangezien het ging om een ,rechtshandeling waar
bij de Comrnissie ongetwijfeld een maatregel heeft getroffen met voor de 
belangen der ondememingen ongun1;1tig en voor hun verbindend gevolg (3). 
Aan de in artikel 15, 6de lid, VO 17 gestelde voorwaarden, met name de 
voorafgaandelijke vaststelling van de toepasselijkheid, respektievelijk niet 
toepasselijkheid van artikel 85, 1ste lid, resp. 85, 3de lid, kon overigens 
volgens het Hof moeilijk anders dan door het nemen van een beschikking 
worden voldaan. Verder werd erop gewezen dat uit het niet voorkomen van 
het woord beschikking in artikel 15, 6de lid VO 17 en uit het voorlopig karak
ter van de bij die bepaling voorziene maatregel, niet mag worden afgeleid dat 
met een mededeling zou kunnen worden volstaan. Vooral belangrijk lijkt 
hierbij de overweging ,dat in een aangelegenheid die de rechtswaarborgen 
van partikulieren raakt het stilzwijgen van de wettelijke bepalingen niet 
mag leiden tot de te hunnen aanzien meest ongunstige uitlegging" (4). 
In tegenstelling tenslotte met hetgeen werd voorgehouden door advocaat
generaal Roemer, oordeelde het Hof dat in casu de eventuele vormgebreken 

(I) ]urisprudentie, XII-I, I966, biz. 39; - conclusies adv.gen. GAND, ]urisprudentie, 
XII-I, I966, biz. 4S· 

(2) Hof, IS maart I967, Z. 8 tot 11-66, ]urisprudentie, XIII-I, I967, biz. 9I e.v.; 
conclusies adv.-gen. RoEMER, biz. I I8-I37· Artikel IS, 6de lid VO I7 bepaalt: Lids (vrij
stelling van geldboeten) is niet van toepassing zodra de Commissie de betrokken onderne
mingen heeft medegedeeld dat zij, na een voorlopig onderzoek, van oordeel is dat overeen
komsten, besluiten of gedragingen onder art. 8s, Iste lid van het verdrag vallen en dat 
toepassing van art. 8s, 3de lid niet gerechtvaardigd is. 

(3) in zelfde zin : BRAUN, A., GLEiss, A., HIRSCH, M., DE GRYSE, L., FRANCQ., B., 
Droit des ententes de Ia C.E.E., 1967, biz. 314, nr. SIO, biz. 283, nr. 447· 

(4) ]urisprudentie, XIII-I, 1967, biz. 116. 
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,niet van invloed zijn op het rechtskarakter van het besluit en evenmin aan 
de ontvankelijkheid van het beroep kunnen afdoen" (1). 

II - DE GEADRESSEERDE DER BESTREDEN BESCHIKKING. - Waar, volgens 
artikel 173, alleen beschikkingen door particulieren kunnen worden aange
vochten, heeft het Hof, in de lijn van zijn vroegere rechtspraak, minstens 
op impliciete wijze, meermaals aangenomen dat ook beschikkingen gericht 
tot een Lid-Staat, op voorwaarde dat zij de particulier rechtstreeks en indivi
dueel raken, het voorwerp van een verzoek tot nietigverklaring kunnen uit
maken. Een Lid-Staat wordt aldus - terecht - beschouwd als een ander 
persoon in de zin van artikel 173, zde lid (2). 

12 - INDIVIDUEEL GERAAKT - Het arrest in zaak Scarlata heeft belang in 
de mate dat het met betrekking tot het ontvankelijkheidsvereiste van het 
individueel geraakt zijn, en op overeenstemmende conclusie van de advo
caat-generaal, de vroegere rechtspraak van het Hofbevestigt. Verzoeker kan 
volgens het aangewend criterium slechts als individueel geraakt worden 
beschouwd, wanneer hij ,getroffen is uit hoofde van zekere bijzondere 
hoedanigheden of van een feitelijke situatie welke hem ten opzichte van ieder 
ander karakteriseert en hem derhalve individualiseert op soortgelijke wijze 
als degene tot wie de maatregel is gericht" (3). Aan deze voorwaarden was, 
volgens het Hof, in casu niet voldaan aangezien de referentieprijs een alge
meen criterium vormt in het algemeen belang vastgesteld en bedoeld voor 
een veelheid van onderdanen van de Lid-Staten van. de Gemeenschap. 

In zijn conclusies stelde advocaat-generaal Roemer uitdrukkelijk dat 
het vereiste van het individueel geraakt zijn meer veronderstelt dan de loutere 
aanwezigheid van een belang in de zin van artikel 33 E.G.K.S. verdrag of 
van een interet actuel et direct of een prejudice direct et individuel zoals enige 
nationale rechtstelsels het eisen (4). 

(I) I.e., biz. II4;-Voigens de heer Roemer ontnam het ontbreken van de handtekening 
van een lid der Commissie, aan het stuk zijn authentiek karakter en mocht de omstreden 
handeiing derhaive niet ais een beschikking van de Commissie worden beschouwd. Dit vorm
gebrek was door verzoeksters opgeworpen ais een nietigheidsgrond van de bestreden beschik
king. 

(2) Hof, I april I96S, z. 38-64, Getreide-Import Gesellschaft I Commissie van de E.E.G., 
]urisprudentie, Xl-8, I96S, biz. 4I8-432, conclusies adv.-gen. J. GAND; - I april I96S, 
z. 40-64, ]urisprudentie, XI-7, I965, biz. 267 e.v.; - I juli I96s, z. Io6-107-63, Firma 
A. Topfer K.G. en firma Getreide-Import-Gesellschaft./Commissie van de E.E.G., ]uris
prudentie, Xl-8, I96S, biz. so7 e.v., conclusies adv.-gen. K. RoEMER; - GoFFIN, L., 
noot onder arrest in z. Io6-I07-63, Cahiers, I966, I, biz. 76. 

(3) ]urisprudentie, XI-7, I96S, biz. 283;- voor de vroegere rechtspraak zie Hof van 
Justitie, IS juli I963, z. 2S-62, Plaumann & C0 , I Commissie E.E.G., ]urisprudentie, IX, 
biz. 207 e.v.; Hof, 2 juli I964, z. I-64, S.A. Glucoseries reunies t/ Commissie EEG, 
]urisprudentie, X, I964, sA. biz. &so e.v., besproken bij VAN GERVEN, w .. Overzicht T.P.R., 
I964, nr. I64-I6S, biz. 736-737. 

(4) ]urisprudentie, XI-7, I96S, biz. 292. Over de interpretatie van het vereiste van 
het individueel geraakt zijn in het E.G.K.S. verdrag (art. 33, a!. 2), zie GoFFIN, L. Cahiers, 
I966, I, biz. 87 e.v. 
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Hetzelfde criterium voor het individueel geraakt zijn werd nog aange
wend in andere arresten van het Hof. Aldus werd de Getreide-Import Gesell
schaft die een beroep tot nietigverklaring instelde tegen beschikkingen van 
de Commissie houdend vastste1ling van de C.I.F. - prijzen voor sorgho, 
geacht niet individueel geraakt te zijn door de bestreden maatregel (I). 
De rechtsgevolgen van de bestreden maatregelen bleven immers, volgens 
het Hof, niet beperkt tot de invoer van het bepaald produkt, maar strekten 
zich ook uit tot de uitvoer daarvan. De omstandigheden dat aileen ver
zoekster een invoercertifikaat had aangevraagd op de dag waarop de bestre
den beschikking van kracht werd, onderscheidde haar - volgens het Hof
niet voldoende ten opzichte van de overige invoerders (2). De bestreden 
beschikking trof overigens ook de virtuele importeurs, al ware het slechts 
in de mate dat de vastgestelde prijs hen kon afhouden van het aanvragen 
van een vergunning (3). 

In gevoegde zaken 106-en I07-63 kwamen daarentegen, zowel advoc.
gen. Roemer als het Hof, tot het besluit dat de Duitse invoerfirma's Topfer 
en Getreide-Import-Gesellschaft voldeden aan het ontvankelijkheidsvereiste 
van het individueel geraakt zijn (4). Genoemde vennootschappen hadden 
bij het Hof een beroep ingesteld tot nietigverklaring van een beschikking 
der Commissie waarbij de Duitse Bondsrepubliek gemachtigd werd tot het 
handhaven van bepaalde vrijwaringsmaatregelen, namelijk een tijdelijke 
schorsing van het verlenen van invoercertificaten voor de invoer van mai:s, 
gerst en sorghum. Na een onderzoek der feiten overwoog het Hof dat 
slechts importeurs die in de loop van de dag van I oktober I963 aanvragen 
hadden ingediend, getroffen waren door de vrijwaringsmaatregel waartoe de 
Bondsrepubliek door de bestreden beschikking gemachtigd was. Deze im
porteurs konden reeds voor de dag der uitvaardiging van de bestr~den 
beschikking, naar aantal en persoon worden vastgesteld. De Commissie kon 
- volgens het Hof - weten dat haar beschikking slechts de belangen en 
de rechtspositie van die importeurs betrof (5). Derhalve oordeelde het Hof 

(I) Hof van Justitie, I april I965, zaak 38-64, Getreide-Import Gesellschaft tegen Com
missie van de EEG, ]urisprudentie, XI-8, I965, biz. 4I8-432, conclusies Adv.-gen. J. GAND. 
Het heffingsbedrag, ten bate van de invoerende Lid-Staat is gelijk aan het verschil tussen 
het prijsniveau in het invoerend land (drempelprijs), vastgesteld door de Lid-Staat, en de 
C.I.F. prijs (aankoopprijs), vastgesteld door de Cornmissie. 

(2) biz. 424. 
(3) Adv.-gen. J. GAND, Conclusies, biz. 43I. 
(4) Hof van Justitie, I juli 1965, gev. z. I06 en I07/63, Firma A. Topfer K.G. en 

Firma Getreide-Import-Gesellschaft / Commissie van de EEG., ]urisprudentie, XI-8, I965, 
biz. 507 e.v.; conclusies adv.-gen. K. RoEMER, biz. 520; - zie oak beschikking van 25 
juni I965, in zelfde zaken, ]urisprudentie, biz. 538, met conclusies biz. 540. 

(5) Deze overweging lijkt geenszins te moeten worden uitgelegd als een blaam voor de 
Commissie in de zin dat zij dit had moeten weten. Het Hof wil blijkbaar alleen zeggen dat uit 
de omstandigheden van het geval blijkt dat slechts deze beperkte groep importeurs door de 
beschikking was getroffen (PETERS, J., Common Market Law Review, 1965-66, biz. 24I). 
De vraag kan gesteld worden of de exporteurs - contractpartners van de invoerders -
getroffen waren door de vrijwaringsmaatregel en de bestreden beschikking (zie dit argument 
in zaak 38-64, ]urisprudentie, X-8, I965, biz. 424). Misschien mag echter worden aangeno
men dat oak deze exporteurs, op het ogenblik van het treffen der beschikking, reeds vol
doende ge1ndividualiseerd waren. 

115 



dat bedoelde importeurs, waaronder zich verzoeksters bevonden, ten op
zichte van ieder ander Waren gekarakteriseerd en gei:ndividualiseerd op 
soortgelijke wijze als de addressaat (van de beschikking) (I). 

Met betrekking tot het laatste deel van het aldus door het Hof geformu
leerd criterium, werd opgemerkt dat de tekst van artikel I73, 2de lid geens
zins bepaalt dat de particulier, die een beroep tot nietigverklaring instelt, 
gei:ndividualiseerd moet zijn op soortgelijke wijze als de addressaat van de 
bestreden maatregel. Men kan overigens moeilijk inzien wat bedoeld mag 
zijn met het vereiste dat een particulier zich ten overstaan van een beschik
king gericht tot een Lid-Staat, in een analoge situatie zou moeten bevinden 
als die Lid-Staat (2). 

In bepaalde rechtsleer lijkt een interpretatie van het vereiste individueel 
geraakt zijn, in de zin van individuele belangen-krenking te worden voorge
staan (3). In dit verband werd erop gewezen dat het besproken arrest uit
drukkelijk een beroep doet op dit begrip waar het stelt dat de Commissie 
kon weten dat haar beschikking slechts de belangen en de rechtspositie van 
deze importeurs betrof (4). 

In casu, behoorden verzoeksters tot een groep van 27 importeurs die 
allen, op I oktober I963, een aanvraag voor invoervergunningen hadden 
ingediend. Zowel het Hof als de advocaat-generaal nemen aan dat die ganse 
groep ondernemingen voldeden aan het vereiste van het individueel geraakt 
zijn. Weliswaar laat advocaat-generaal Roemer echter verstaan dat het aan
tal geraakten weLeen rol zou kunnen spelen indien het aanzienlijk groter zou 
zijn (5). Zelfs indien het aantal veel groter ware kan men toch betwijfelen 
of dit een juiste grond zou zijn om aan personen die in hun rechten of 
belangen, getroffen zijn, het beroep tot nietigverklaring van een overheids
maatregel te ontzeggen (6). 

Ook na het arrest inzake Topfer en Getreide-Import Gesellschaft blijft 
de nood bestaan aan een verdere bevredigende uitbouw van het ontvanke
lijkheidsvereiste van het individueel geraakt zijn. In meer gevallen mag men 
er zich aan verwachten dat dit probleem zich opnieuw scherp zal stellen (7). 

(I) ]urisprudentie, XI-8, I965, biz. 5I7. 
(2) GoFFIN, L., noot onder het besproken arrest in Cahiers de droit europeen, I966, 

I, biz. 84;- idem, in Rapport op Internationaal Advocaten congres te Arnhem, geciteerd in 
CATALANO, N., Les voies de recours., S.E. W., I965, 9, biz. 527. 

(3) CATALANO, N., Les voies de recours, biz. 553; -GoFFIN, L., o.c., biz. 86. 
(4) ]urisprudentie, Xl-8, I965, biz. 5I7; - zie ook conclusies adv.-gen. RoEMER, 

]urisprudentie, Xl-8, I965, biz. 523. 
(5) Conclusies bij beschikking van 25 juni I965, in gev. z. 106-63 en I07-63, ]uris

prudentie, biz. 550. 
(6) CATALANO, Les voies de recours., S.E. W., I965, nr. 9, biz. 553· 
(7) Zie o.m. het gevai waar een onderneming zich geschaad zou voeiendoor een beslis

sing van de Commissie waarbij, op grond van artikei 85, 3de lid, het verbod van artikei85, 
Iste lid, niet toepasselijk wordt verklaard op een andere onderneming; - PETERs, J., 
Common Market Law Review, I965-66, biz. 24I. 

u6 



13 - RECHTSTREEKS GERAAKT. - Particulieren kunnen een beschikking, 
genomenin de vorm van een verordening of gericht tot een ander persoon, 
slechts aanvechten indien zij erdoor niet aileen individueel maar ook recht
streeks geraakt worden. 

In de zaak Getreide-Import Gesellschaft had men zich mogen verwach
ten .aan een uitspraak op dit punt. De Commissie zou immers, terugkomend 
op haar aanvankelijk gevoerd verweer bij pleidooi hebben toegegeven dat de 
bestreden beschikking verzoekster wel rechtstreeks raakt en zou het Hof 
formeel verzocht hebben op dit punt uitspraak te doen (x). Het Hof is 
hierop niet ingegaan en heeft zich in zijn overwegingen beperkt tot het 
criterium van het individueel geraakt zijn. Het is slechts in de conclusies 
van de advocaat-generaal, dat wat licht wordt geworpen op het vereiste 
rechtstreeks geraakt zijn (2). Met de Commissie wordt daarbij aangenomen 
dat wanneer, zoals in casu, het optreden van een Lid-Staat beperkt blijft 
tot een zuiver technische uitvoeringshandeling, de communautaire beschikking 
de betrokken particulier rechtstreeks raakt (3). Het bepalend criterium zou 
de marge van beleidsvrijheid zijn waarover de Lid-Staat beschikt. Daarbij 
zou vooral moeten aandacht geschonken worden aan de inhoud en de rechts
gevolgen - meer dan aan de vorm - van de beschikking. 

Deze opvatting werd gekritiseerd in zover daaruit zou volgen dat, in 
geval de Lid-Staat over een zekere appreciatie-bevoegdheid beschikt, de 
particulier noodzakelijkerwijze als niet-rechtstreeks geraakt, en het inge
steld beroep derhalve als niet-ontvankelijk zou moeten beschouwd worden 
(4). Een dergelijke interpretatie lijkt inderdaad te eng. 

In het mijlpaalarrest in gevoegde zaken 106 en 107-63, sprak het Hof 
zich voor de ee:rste maal uit over het al dan niet rechtstreeks geraakt zijn 
door een beschikking van de Commissie, gericht tot een Lid-Staat (s). Wat 
de procedure betreft, had advocaat-generaal Roemer aan het Hof voorge
steld - en werd hierin gevolgd - niet in te gaan op het verzoek van de 
Commissie tot het verkrijgen van een preliminaire beslissing nopens de 
ontvankelijkheid, maar, in tegenstelling met dit verzoek, slechts uitspraak 
te doen nadat over het geschil in zijn geheel zou gepleit zijn, ,daar op deze 
wijze verdere opheldering mag worden verwacht over de vraag van het 
rechtstreeks geraakt zijn" (6). 

(I) Adv.-gen. GAND, conclusies, Jurisprudentie, XI-8, I965, biz. 428; - De over
weging van het Hof dat verweerster (de Commissie) stelt dat de bestreden beschikking ver
zoekster noch rechtstreeks noch individueel betreft lijkt derhalve onjuist. De Franse tekst luidt 
echter : Attendu que Ia defenderesse soutient que Ia requerante n' est pas concernee individuelle
ment par Ia decision attaquee (Recueil, I965, XI, biz. 270). 

(2) In conclusies bij vroegere arresten was adv.-gen. RoEMER hierop reeds ingegaan : 
Hof van Justitie, I5 juli I963, z. 25-62, Plaumann, ]urisprudentie, IX, biz. 237 e.v.; idem., 
2 juli I964, Z. I-64, ]urisprudentie, X., I964, blz. 867. 

(3) ]urisprudentie, XI-8, I965, biz. 429. 
(4) GoFFIN, L., Observations, Cahiers de droit europeen, I966, nr. I, biz. 79· 
(5) Hof van Justitie, I juli I965, Jurisprudentie, XI-8, I965, biz. 507 e.v.; - zie hoven 

nr. I 1. 
(6) Conclusies adv.-gen. K. RoEMER, bij Beschikking van het Hof, 25 juli I965, in 

gev. z. Io6-6J en I07-63, Jurisprudentie, XI-8, I965, biz. 551. Bij deze beschikking voegde 



Het Hof verwierp het argument van de Commissie waarbij gesteld 
werd dat de bestreden maatregel verzoeksters ,.slechts raakte via de werking 
van de goegekeurde vrijwaringsmaatregel, derhalve middellijk" (1). Het 
overwoog daarentegen dat de getroffen beschikking van de Commissie, 
onmiddellijk uitvoerbaar was, ,.dat beschikkingen die de wijziging of op
heffing van dergelijke vrijwaringsmaatregelen bevelen, derhalve rechtstreeks 
moeten worden toegepast en dat de belanghebbende personen hierdoor 
evenzo rechtstreeks worden geraakt als door maatregelen, in welker plaats die 
beschikkingen treden" (2). Aan beschikkingen die vrijwaringsmaatregelen 
Iaten bestaan mag volgens het Hof geen andere werking worden toegekend 
aangezien zulke beschikkingen niet aileen machtiging geven voor deze 
maatregel maar deze oak achteraf bekrachtigen. 

Terecht werd er op gewezen dat dit arrest zich beperkt tot het geven 
van een oplossing voor een concreet geval en dat er geen abstracte - voor 
aile gevallen geldende- regel kan uit afgeleid worden (3). Niettemin is op
vallend hoe het Hof in zijn overwegingen een verband lijkt te leggen tussen 
de onmiddellijke uitvoerbaarheid, de rechtstreekse toepasselijkheid van en het 
rechtstreeks geraakt zijn door een gemeenschapshandeling. De vervulling 
van het ontvankelijkheidsvereiste van het rechtstreeks geraakt zijn te Iaten 
afhangen van en bepalen door het self-excecuting karakter van deze maat
regel, lijkt vatbaar voor kritiek. Inderdaad, de vraag of en in hoever een 
overheidshandeling uit zichzelf onmiddellijk verbindende rechtsgevolgen 
meebrengt en rechten schept voor particulieren, moet onderscheiden wor
den van de vraag in hoever en op welke wijze deze maatregel prive-belangen 
aantast (4). 

Gezien de uitvoerige beschouwingen van advoc.-gen. Roemer, had 
men zich in het voorliggende arrest wei mogen verwachten aan een uitge
breider behandeling van deze vraag, temeer daar het Hof tot een tegenover
gestelde conclusie komt. 

Met beroep op het begrip oorzakelijk verband werden pogingen aange
wend om dit ontvankelijkheidsvereiste te verduidelijken. De loutere aan
wezigheid van een causaal verband tussen de overheidsmaatregel en de 
belangenkrenking lijkt echter slechts een antwoord in te houden op de 
de vraag van het ilberhaupt geraakt zijn door de bestreden maatregel (5). 
Het oorzakelijk verband zou daarenboven voldoende en onmiddellijk moeten 

het Hof de door de Commissie opgeworpen exceptie bij de zaak ten principaie. Deze pro
cedure wijkt af van degene die gevoigd werd in andere zaken waarbij het Hof uitspraak 
deed over de ontvankeiijkheid zonder in te gaan op de grond van de zaak., 

(I) Jurisprudentie, X-8, I965, biz. 5I6; - in de Franse tekst indirectement, Recueil, 
Xl-8, I965, biz. 528. 

(2) Jurisprudentie, Xl-8, I965, biz. 5I6. 
(3) GoFFIN, L., Observations, Cahiers de droit europeen, I966, I, biz. 77· 
(4) GoFFIN, L., o.c. biz. 77 : La question de sa voir qui est lie par un acte n' est-elle pas 

comp!etement difjerente de celle de savoir qui elle lese?; - CATALANO, N., S.E. W., I965 
9· biz. 56J. 

(5) Conclusies adv.-gen. K. RoEMER, Beschikking van het Hof, 25 juni I965, gev. z. 
Io6 en 107/63, Jurisprudentie, Xl-8, I965, biz. 543· 
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zijn (I). Louter voorbereidende maatregelen, die op zich zelf geen onmiddel
lijk nader1 kunnen berokkenen aan particulieren zouden niet het voorwerp 
van een beroep tot nietigverklaring kunnen uitmaken (2). 

Ook met betrekking tot het vereiste van het rechtstreeks geraakt zijn, 
lijkt een nadere omschrijving en uitwerking door het Hof, wenselijk. Daar
bij mag verwacht worden dat deze ontvankelijkheidsvoorwaarde, zoals ,alle 
verdragsbepalingen nopens het beroepsrecht der rechtsonderhorigen niet 
op restrictieve wijze wordt uitgelegd" (3). 

I4 - NIETIGHEIDSGRONDEN. - In tegenstelling tot de bepalingen betref
fende de ontvankelijkheid van het door particulieren ingesteld beroep, is de 
tekst nopens de nietigheidsgronden, identiek in de drie Europese ver
dragen (4). 

De vierledige opsomming van deze gronden - onbevoegdheid, schen
ding van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, machts
afwending (detournement de pouvoir: in de nederlandse verdragtekst: mis
bruik van bevoegdheid genoemd), - werd als ietwat artificieel en over
bodig aangezien. Volgens dezelfde opvatting zou het voldoende geweest 
zijn te bepalen dat het Hof de wettigheid nagaat van de handelingen. De 
opgesomde middelen zouden slechts verschillende aspecten uitmaken van 
een eventuele strijdigheid met een materiele of formele rechtsregel (5). 

IS - Aangezien deze gronden voor nietigverklaring niet nader worden 
uitgelegd in de verdragstekst, is het de taak van het Hof de inhoud ervan 
uit te werken. Inspiratie zal daarbij gezocht worden in de reeds opgebouwde 
rechtspraak met betrekking tot de overeenkomstige bepalingen uit het 
E.G.K.S.-verdrag (6). Bij het zich laten beinvloeden door het nationaal 
recht der Lid-Staten lijkt echter voor het Hof de nodige omzichtigheid 
geboden ( 7). 

In de besproken periode kreeg het Hof de gelegenheid om zich, op 
grond van art. I73, uit te spreken over deze nietigheidsgronden. 

I6 - ScHENDING VAN HET VERDRAG OF VAN ENIGE UITVOERINGSREGELING 
DAARVAN- De Duitse importfirma's Topfer en Getreide-Import Gesellschaft 
hadden hun beroep tot nietigverklaring van een beschikking der Commissie 

(I) GoFFIN, L., Observations, Cahiers, 1966-I, biz. 78-8o; ~ blijft de vraag wat precies 
bedoeld wordt door de term onmiddellijk (non mediat). 

(2) CATALANO, N., Les voies de recours, S.E. W., 1965, 9, biz. 564. 
(3) Hof, IS juli I963, z. 25-62, Plaumann t/ EEG. Commissie, ]urisprudentie, IX, biz. 

207 volg. 
(4) Art. I73• I, EEG.-verdrag, art. I46 Euratom; - art. 33 E.G.K.S.-verdrag; 
(5) MATHIJSEN, P., La fusion des voies de droit, rapport in La Fusion des Communautes 

Europeennes, Colloque de Liege, I965, biz. III volg., biz. 113; 
(6) Zie VAN GERVEN, W., Overzicht, T.P.R., I964, 737 e.v., nr. 166 met verdere 

verwijzingen. 
(7) De vier nietigheidsgronden zijn bijna letterlijk ontleend aan het Frans administra

tief recht ; zie hierover MATHIJSEN, P., rapport La Fusion des voies de Droit, o.c., biz. 110-111. 
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gesteund op ,schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van 
het verdrag en machtsafwending''. Het Hof, zonder in te gaan op de overige 
grieven, vernietigde de bestreden beschikking wegens ,schending van het 
verdrag of van enige op de uitvoering daarvan betrekking hebbende rechts
regel" (1). In het bijzonder werd daarbij geoordeeld dat de in verordening 
19, artikel 22 vereiste voorwaarden voor de getroffen - en door de om
streden beschikking bekrachtigde - vrijwaringsmaatregel, schorsing der 
invoervergunningen, niet vervuld waren (2). 

17 - FEITENAPPRECIATIE DOOR HET HOF. - In commentaar over dit be
langrijk arrest, werd aangestipt dat het belang ervan misschen wei hoofd
zakelijk ligt in de mate waarop het Hof de feitenappreciatie controleerde (3). 
Zander in te gaan op het verzoek van verweersters, een deskundigenrapport 
te Iaten opmaken, kende het Hof zich het recht toe een eigen beoordeling 
van economische gegevens in de plaats te stellen van de bevindingen der 
Commissie. 

In het Grundig-arrest overwoog het Hof, in verband met de toepassing 
van artikel 85, 3de lid op de litigieuze overeenkomst, dat de Commissie bij 
de uitoefening harer bevoegdheiden veelal geroepen is een oordeel te geven 
over ingewikkelde vragen van economische aard en dat de rechter, bij de 
toetsing van dergelijke beoordelingen, met de aard daarvan rekening client 
te houden en zich heeft te beperken tot het onderzoek van de feitelijke 
grondslag en de daarop door de Commissie toegepaste juridisc}le kwali{i
caties (4). Bij de beoordeling van de vraag in welke mate de litigieuze over
eenkomst onder het verbod van artikel 85, Iste lid viel en eventueel kon 
genieten van de vrijstelling krachtens artikel85, 3de lid, lijkt het Hof echter 
op ruime wijze zijn appreciatiebevoegdheid te hebben uitgeoefend. · Op 
grand van deze beoordeling werd onder meer gesteld dat het met artikel 
8 5, 1 ste lid onverenigbaar geacht karakter der overeenkomst niet voort
vloeit uit de gecombineerde werking van al haar clausules of uit het totaal 
der daardoor in het Ieven geroepen gevolgen, doch wel uit bepaalde bedin
gen van het contract - met betrekking tot de absolute gebiedsbescherming 
- alsmede uit de aanvullende overeenkomst inzake het merk Gint (5). 

(1) Hof van Justitie, r juli 1965, gev. z. 106 en 107/63, Firma A. Topfer K.G. en Firma 
Getreide-Import-Gesellschaft t/ Commissie van de EEG., ]urisprudentie, Xl-8, 1965, biz. 
507 e.v., conclusies adv.-gen. K. RoEMER, biz. 520. 

(2) Krachtens art. 22 Vo 19 mochten deze vrijwaringsmaatregelen slechts getroffen 
worden indien het verlenen van de invoervergunningen, de markt blootstelde aan, of be
dreigde met ernstige verstoringen die de in art. 39 van het verdrag gestelde doelstellingen 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in gevaar konden brengen. 

(3) PETERS, J., Common Market Law Review, 1965-66, biz. 243.- Voor een systematisch 
overzicht met betrekking tot de beoordeling van economische feiten en omstandigheden door 
het Hof: zie ScHRANS, G., De motiveringsplicht in het recht van de Europese Gemeenschappen, 
R. W., 1996-67, 292-296, nr. 32-37. 

(4) Hof van Justitie, 13 juli 1966, gev. z. 56 en 58-64, Ets. Consten en Grundig- Ver
kaufs Gmbh t/ Commissie EEG., ]urisprudentie, XII-4, 1966, biz. 449-521, conclusies 
adv.-gen. K. RoEMER, biz. 527 e.v. 

(5) ]urisprudentie, biz. 518. 
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Derhalve werd de beschikking van de Commissie vernietigd, voor zover in 
art. I beslist werd dat de overeenkomst van I april I957 in haar geheel een 
inbnuk vormde op artikel 85 van het verdrag, daaronder mede begrepen 
die gedeelten van bedoeld contract welke niet een zodanige inbreuk op
leverden (I). 

18 - ScHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN- MoTIVERINGS
PLICHT.- Onder de grief schending van wezenlijke vormvoorschriften neemt 
de tekortkoming aan de motiveringsplicht een bijzondere plaats in (2). 

Aan deze verplichting is niet voldaan indien geen inzicht verschaft 
wordt in de beweegredenen die tot het treffen van de bestreden maatregel 
hebben aanleiding gegeven (3). Het Hof en al de belanghebbenden moeten 
in staat worden gesteld na te gaan of een juiste toepassing is gemaakt van 
de verdragsbepalingen (4). 

Een maatregel die niet beantwoordde aan de aldus gestelde vereisten 
werd derhalve, alleen op deze grand, vernietigd (5). 

De discretionnaire bevoegdheid waarover de Commissie eventueel zou 
beschikken, is blijkbaar geen reden om af te zien van een voldoende moti
vering. Juist in dit geval hebben de rechtsonderhorigen er belang bij de 
essentiele beweegredenen voor de getroffen maatregel te kennen opdat zou 
kunnen worden nagegaan of de Commissie een wettig gebruik gemaakt 
heeft van haar- weliswaar ruime- bevoegdheid (6). Ook het dringend 
karakter van bepaalde handelingen zou de overheid van de motiverings
plicht niet kunnen ontlasten (7). Dergelijke verplichting lijkt echter niet 
te betekenen dat de overheidsbeslissingen steeds een antwoord moeten 
bevatten op alle door de partijen voorgedragen middelen (8). Met betrekking 
onder meer tot een beschikking van de Commissie, getroffen in het kader van 
een kartelprocedure, werd overwogen dat het bestuur in een dergelijke 
procedure, die niet van judiciele aard is, zijn beslissing niet met redenen 

(I) biz. s26. 
(2) Art. I90 van het verdrag bepaalt: De verordeningen, richtlijnen en beschikkingen 

van de Raad en van de Commissie worden met redenen omkleed en verwijzen naar de voor
stellen of adviezen welke krachtens dit verdrag moeten worden gevraagd : zie hierover 
ScHRANS, G., De motiveringsplicht in het recht van de Europese Gemeenschappen, R. W., 
I 966-67, 28 I- 302. 

(3) Hof van Justitie, IS maart 1967, gev. z. 8 tot I I-66, S.A. Cimenteries C.B.R. 
Cementbedrijven N. V. en anderen t/ Commissie vaf! de E.E.G., ]urisprudentie, XIII-r, 1967, 
biz. 92, biz. rr7. 

(4) Idem.; conclusies advoc.-gen. RoEMER, Hof, I juli 196s, gev. z. ro6 en I07/63, 
]urisprudentie, Xl-8, I96S, biz. S28. 

(S) Hof, IS maart 1967, gev. z. 8 tot rr-66, ]urisprudentie, XIII-I, I967, biz. 92 e.v. 
(6) Adv.-gen. RoEMER, conclusies, Hof, I3 juli I966, gev. z. s6 en s8-64. ]urisprudentie, 

Dl. XII-4, I966, biz. s64. 
(7) Adv.-gen. RoEMER, conclusies, Hof, I juli I965, gev. z. Io6 en I07/63, ]urispru

dentie, XI-8, I965, biz. 528. 
(8) In de zaak Grundig stelde Consten dat de beschikking van de Commissie een scherr

ding van het recht op verweer inhield, daar er geen gewag werd gemaakt van de voornaamste 
voorgedragen middelen en in het bijzonder niet van het verzoek om nadere instructie
maatregelen (Jurisprudentie, XII-4, I966, biz. srr). 
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behoeft te omkleden voor zover daarbij door partijen voorgedragen midde
len worden verworpen (1). Met betrekking tot kartelbeschikkingen waarbij 
geen strafbepalingen voorkomen zou, volgens advocaat-generaal Roemer, 
slechts de algemene bestuursrechterlijke motiveringsplicht gelden. De Com
missie zou slechts die feitelijke en rechtsgronden moeten vermelden die 
voor een goed · begrip van haar gedachtengang van wezenlijk belang zijn. 
Op moge1ijk bij partijen bestaande afwijkende meningen moet zij niet in
gaan, noch daarvan in de beschikking gewag maken (2). 

Naar aanleiding van een prejudiciele vraag kreeg het Hof de gelegen
heid de inhoud van de motiveringsplicht nader te preciseren. In verband 
met een beschikking die voorkwam als een loutere aanpassing van vroeger 
uitgevaardigde maatregelen, oordeelde het Hof dat mocht verwezen worden 
naar de overwegingen ,van duurzame en algemene aard waarop de oor
spronkelijke beschikking berustte". Aldus mochten deze oorspronkelijke 
overwegingen geacht worden te zijn vervat in de bestreden beschikking (3). 

Op het aangevoerd bezwaar dat in de motivering de concrete gegevens 
waarop de litigieuze beschikking berustte niet nader waren aangeduid, 
overwoog het Hof dat de mate van nauwkeurigheid waarmede zodanige 
beschikking wordt gemotiveerd, bepaald wordt door hetgeen ,feitelijk 
mogelijk is en door de geldende technische eisen, alsmede door de voor haar 
totstandkoming gestelde termijn" (4). Belangrijk is daarbij dat beroep 
wordt gedaan op het begrip der redelijkheid. Het motiveringsvereiste mag 
inderdaad niet uitgroeien tot een hinderpaal bij het toepassen en uitwerken 
der verdragsregelen. 

19 - Andere grieven, voorgedragen als schending van wezenlijke vormvoor
schriften, werden in de besproken periode door het Hof niet weerhouden (s). 

In antwoord op het aangevoerd middel, dat een beweerde overtreding 
uitsluitend in de overwegingen en niet in het dispositief van de beschikking 
had mogen worden vastgesteld, werd in het Grundig-arrest overwogen dat 
de gevolgen van de getroffen beslissing of vaststelling voor de reschtspositie 
van de betrokken ondernemingen, niet wordt bepaald door de plaats welke 

(I) Hof, I3 juli I966, Gev. z. 56 en 58-64, ]urisprudentie, XII-4, I966, biz. su. 
(2) Conclusies adv.-gen. RoEMER, Hof, IJ juli I966, ]urisprudentie, XII-4, I966, biz.sJo. 
(3) Hof van Justitie, I december I965, z. I6-65, Firma Schwarze t/ Einfuhrstelle fur 

Getreide und Futtermittel, verzoek om prejudiciele beslissing' ingediend door het Hessische 
Finanzgericht, ]urisprudentie, XI-Io, I965, biz. II04 (Conclusies, adv.-gen. J. GAND). 

De omstreden beschikking betrof de vaststelling van de franco grensprijs voor de in
voer naar de Duitse Bondsrepubliek van uit Nederland afkomstige gerst. 

(4) ]urisprudentie, XI-Io, I965, biz. III9. 
(s) Hof, I3 juli I966, Gev. z. s6 en 58-64, ]urisprudentie, I966, biz. 449· e.v.; SIO-Sll : 

o.m. verkeerde kwalificatie van de bestreden handeling in het pubiikatiebiad; schending 
van het recht op verweer;- Hof, IS maart 1967, gev. z. 8 tot II-66, ]urisprudentie, XIII-1, 
I967, biz. 9I : gebrek aan handtekening van lid der Commissie, geen voorafgaande raad
pieging van het Advies-Comite voor mededingingsregeling en economische machtsposities, 
niet horen van belanghebbenden. Over andere feiten die als schending van vormvoorschriften 
kunnen aangevoerd worden, zie ScHRANS, G., De motiveringsplicht, R. W., I966-67, 28I, 
nr. 24 298, voetnoot 6;- VAN GERVEN, W., Overzicht, T.P.R., I964, 738, nr. r66. 
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daaraan in de beschikking werd gegeven. De grief werd verworpen bij 
gebrek aan het daartoe rechtens vereist belang (I). Hieruit blijkt eveneens dat, 
om als nietigheidsgrond te kunnen weerhouden worden, de beweerde schen
ding wezenlijke vormvoorschriften moet betreffen. 

20 - ONBEVOEGDHEID. - MACHTSAFWENDING. - Met betrekking tot de 
nietigheidsgronden onbevoegdheid en machtsafwending, heeft het Hof in de 
besproken periode weinig klaarheid gebracht. Wel hadden partijen in enkele 
gevallen deze grieven opgeworpen. 

Na aldus, in zake Io6-I07/63 gesteld te hebben dat de Commissie, door 
de schorsing van afgifte der invoervergunningen te machtigen, de dwin
gende grenzen van artikel 22 VO I9 had overschreden, verweten verzoek
sters aan de Commissie ,een ander doel te hebben nagestreefd dan dat waar
voor de vrijwaringsmaatregelen bedoeld zijn". De Cominissie zou namelijk 
- volgens verzoeksters - mogelijke gevolgen van haar eigen fouten, die 
zij bij de vaststelling van de prijzen franco-grens voor I oktober, gemaakt 
had, willen vermijden hebben (2). In zijn conclusies oordeelde de advocaat
generaal dat de feiten geen grond opleverden voor de overtuiging, dat de 
Commissie zich bij het uitvaardigen van haar beschikking door niet ter 
zake dienertde doeleinden had Iaten leiden (3). 

In een ander geval achtte het Hof de opgeworpen grief der onbevoegd
heid van de Commissie ongegrond (4). 

In de zaak der Cementbedrijven tenslotte hadden verzoeksters onder 
meer opgeworpen dat de bestreden mededelingen noch door een lid der 
Commissie, noch door een ambtenaar van de E. E.G. (met verklaring daartoe 
behoorlijk te zijn gemachtigd) waren ondertekend en derhalve niet door het 
bevoegd gezag tot hem gerichte beschikkingen inhielden (5). Zowel het Hof 
als de advokaat-generaal behandelden deze grief bij het onderzoek der 
ontvankelijkheid. De aangevoerde feiten iijken in het arrest hoogsten be
schouwd te worden als eventuele vormgebreken die echter niet van invloed 
zijn op het rechtskarakter van het omstreden besluit dat volgens het Hof wel 
degelijk een beschikking uitmaakt (6). 

21 - BEROEP TOT VASTSTELLING VAN ONREGELMATIGE WEIGERINGEN OM 
TE BESLUITEN.- ART. I75· - In geval de Raad of de Commissie, in strijd 
met dit verdrag, nalaat een besluit te nemen, kunnen de Lid-Staten en de 
overige instellingen van de Gemeenschap zich wenden tot het Hof van 
Justitie om deze schending te doen vaststellen. 

(I) Hof, I3 juli I966, gev. z. s6-s8-64, ]urisprudentie, XII-4, I966, biz. SII. 
(2) Hof van Justitie, I juli I96S, in Gev. z. 106-63 en I07-63, ]urisprudentie, Xl-8, 

I96S, biz. SIS. 
(3) biz. S37- Ret Hof ging slechts in op de grief schending van het Verdrag. 
(4) Hof, I3 juli I966, gev. z. s6 en s8-64, ]urisprudentie, XII-4, I966, biz. 449 e.v. 
(S) Hof, IS maart I967, Gev. z. 8 tot u-66, ]urisprJldentie, XIII-I, I967, biz. uo. 
(6) ]urisprudentie, XIII-I, I967, biz. II4;- Zie hoven nr. IO. 
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Dit beroep is slechts ontvankelijk indien de betrokken instelling vooraf 
tot handelen is uitgenodigd. Indien deze instelling na twee maanden, te 
rekenen van de uitnodiging, haar standpunt nog niet heeft bepaald, kan het 
beroep worden ingesteld binnen een nieuwe termijn van twee maanden. 

Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan onder de in de voorgaande 
alinea's vastgestelde voorwaarden bij het Hof van Justitie zijn bezwaren 
indienen tegen het feit dat een der instellingen van de Gemeenschap heeft 
nagelaten te zijnen aanzien een andere handeling te verrichten dan het geven 
van een aanbeveling of een advies (I). 

De rechtspraak van dt> laatste jaren bracht weinig of geen verduidelij
king in de - volgens de woorden van advocaat-generaal Roemer -
bijzonder netelige kwestie van artikel I75 (2). 

22 - ONTVANKELIJKHEID. - In de zaak Liltticke vroegen verzoeksters, 
subsidiair aan het Hof voor recht te verklaren dat het nalaten van de Com
missie om op te treden tegen de toepassing door de Duitse Bondsrepubliek 
van een compensatoire heffing op de omzet bij uitvoer van melkpoeder, 
alsmede haar nalaten van enige handeling, na daartoe door verzoeksters te 
zijn uitgenodigd, een schending uitmaakten van het verdrag (3). Op grand 
van een onderzoek omtrent de wezenlijke inhoud van het beroep wegens 
nalaten, concludeerde advocaat-generaal Gand tot de niet-ontvankelijk
heid (4). Een dergelijk beroep zou door particulieren slechts kunnen worden 
ingesteld indien de in strijd met het verdrag nagelaten rechtshandeling, een 
verbindend karakter heeft, een beschikking uitmaakt, naar aard en bestem
ming tot de verzoeker gericht (5). De maatregel die in casu werd beoogd 
- het door de Commissie instellen van de procedure van art. I 69 -
leek om verschillende redenen, niet te beantwoorden aan deze voorwaarden 
(6). Het Hof stelde zich, op eerder verrassende wijze, tevreden met de over
weging dat de Commissie, overeenkomstig art. I75, 2de lid, binnen de twee 
maanden vanaf het verzoek tot handelen, haar standpunt had bepaald, 
zodat het beroep niet ontvankelijk werd (7). 

Volgens deze opvating wordt aldus een loutere- bij brief gemelde
weigering tot handelen in de door verzoeker gewenste zin, beschouwd als 

(I) Zie VAN GERVEN, W., Overzicht, T.P.R., I964, 74I-744• nr. I69-I7I;- RoEMER, 
K., Die Untatigheitsklage im Recht der Europiiischen Gemeinschaften, in De individuele 
Rechtsbescherming in de Europese Gemeenschappen, Postdoctorale leergang, I965-66, Kath. 
Univ. Leuven, Fac. der Rechtsgeleerdheid; S.E.W., I966, I-IS. 

(2) Hof, i april I965, z. 40-64, ]urisprudentie, XI-7, I965, blz. 293· 
(3) Hof van Justitie, I maart I966, z 48-65, ]urisprudentie, XII-I, I966, blz. 3I-32; 

zie hoven nr. IO. 
(4) ]urisprudentie, XII-I, I966, blz. 4I e.v. 
(5) K. RoEMER, terugkomend op zijn vroeger standpunt, beschouwde deze opvatting 

ais te formaiistisch en te eng: het beroep, op grond van artikei I75. zou moeten openstaan 
in allen F iillen, in denen eine spezielle Rechtsposition nachgewiesen ist, die durch eine Inaktiv
itiit der Verwaltung beeintriichtet sein sol!, S.E. W., I966, biz. I3. 

(6) Idem., biz. 43, 47· Tekst van art. I69, zie hoven nr. IO. 
(7) Het verzoek bereikte d~ Commissie op I7 rnaart I96S. Op I7 mei I965 ontvingen 

verzoekers, bij expressbrief, het negatief antwoord van de Commissie. 
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het innemen van een standpunt, waardoor de mogelijkheid van een op nalaten 
gegrond beroep vervalt. De vraag kan gesteld worden of hiermede de be
woordingen van artikel 175 niet werden geinterpreteerd op een wijze die de 
toepassingsmogelijkheden van deze bepaling nog in sterkere mate beperkt. 

23 - Op grond van dit arrest en de interpretatie van artikel 175 door de 
advocaat-generaal, kan vastgesteld worden dat particulieren in art. 175 geen 
middel kunnen vinden om, op onrechtstreekse wijze, een Lid-Staat te 
brengen tot naleving van de verdragsbepalingen, meer bepaaldelijk, tot 
aanpassing van zijn wetgeving aan het gemeenschapsrecht (r). In het alge
meen overigens, kan men twijfelen aan het practisch nut, gezien uit het 
oogpunt der rechtsbescherming van particulieren, van een dergelijke, eng 
opgevatte bepaling (2). Daarbij kan nog opgemerkt dat de gevolgen van een 
eventueel ontvankelijk en gegrond verklaard beroep wegens nalaten, zich 
beperken tot het door het Hof vaststellen van de verdragsschending. De over
heidsinstellingen tegen wie het beroep was ingesteld, behouden hun vrij
heid in de keuze der maatregelen ter uitvoering van het arrest van het Hof. 
(artikel 176). 

De mogelijkheid, tenslotte, om tegen een beschikking die een weigering 
tot handelen inhoudt, een beroep tot nietigverklaring in te stellen op grond 
van artikel 173, 2de lid, lijkt, gezien de restrictieve interpretatie van deze 
laatste bepaling, vooral wat de ontvankelijkheidsgronden betreft, weinig 
reeel. Ook hierin verschilt het systeem van het E.E.G. verdrag van de 
bepalingen van het E.G.K.S.-Verdrag (art. 35) waarbij aan de particulieren, 
met betrekking tot het beroep wegens nalaten, geconstrueerd als een werke
lijk beroep tot nietigverklaring van de weigeringsbeslissing, merkelijk meer 
mogelijkheden zijn geboden (3). 

24 - DE EXCEPTIE VAN ONWETTIGHEID.- BEGRIP- ARTIKEL r84- Ieclere 
partij kan, ook al is de in de derde alinea van artikel 173 bedoelde termijn 
verstreken, naar aanleiding van een geschil waarbij een verordening van de 
Raad of van de Commissie in het geding is, de in de eerste alinea van artikel 
173 bedoelde middelen aanvoeren om voor het Hof van Justitie de niet 
toepasselijkheid van deze verordening in te roepen (4). 

Zoals reeds werd aangestipt beschikken particulieren, in het kader van 
artikel 173, en in tegenstelling met de Lid-Staten en de Raad of de Commis
sie, over geen beroepsrecht, met betrekking tot werkelijke verordeningen (s). 
Om in deze leemte te verhelpen werd in het verdrag voor particulieren de 
mogelijkheid voorzien om, naar aanleiding van een op zichzelf staande 

(1) VAN GERVEN, W., Overzicht, T.P.R., 1964, 742-743, nr. 170. 
(2) Zie echter de ruime interpretatie van RoEMER, K., o.c., S.E. W., 1966-1, blz. IJ-14· 
(3) Conclusies, adv.-gen. GAND, ]urisprudentie, XII-r, 1966, biz. 42-43;- MATHIJSEN, 

P., La fusion des voies de droit, in La Fusion des Communautes europeennes, biz. r IJ-I r6; -
RoEMER, K., o.c., S.E. W., 1966-r, blz. 4· 

(4) Zie VAN GERVEN, W., Overzicht, T.P.R., 1964, nr. 172. 
(s) Het beroep tot nietigverklaring kan we! onder bepaalde voorwaarden ingesteld 

worden tegen beschikkingen die de vorm hebben van een verordening. 
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hoofdvordering, bv. een vordering tot nietigverklaring van een beschikking, 
voor het Hof, de niet-toepasselijkheid van een verordening, die met het 
hoofdgeding in verband staat, op te werpen ( 1). 

25 - 0NTVANKELIJKHEID.- BEPERKINGEN.- Ondanks de ruime bewoor
ding van artikel r 84 - iedere partij - lijkt het recht om deze exceptie van 
onwettigheid te mogen opwerpen beperkt te moeten worden tot de particu
liere personen, partij in een hoofdgeding (2). 

Waar het, vooral sinds het arrest in zake Milchwerke Wohrmann, 
duidelijk werd dat de exceptie slechts kan opgeworpen worden ter gelegen
heid van een geding dat voor het Hof van J ustitie (en niet voor een nationale 
rechtbank) aanhangig is, bleef de vraag gesteld van welke aard dit hoofd
geding moest zijn (3). 

Ter gelegenheid van een verzoek om een prejudiciele beslissing, inge
diend door het gerechtshof te Colmar, riep een der partijen de niet-toe
passelijkheid in van artikel52 Verordening nr. 3 van de Raad en concludeer
de dat het verzoek om interpretatie, gezien de onwettigheid van de ter uit
legging voorgelegde bepaling, zonder voorwerp geraakte. Op grand van de 
niet-contentieuze aard van de procedure, bepaald bij artikel 177, waaraan 
ieder initiatief der partijen vreemd is, oordeelde het Hof dat het niet, op ver
zoek van een der partijen, gedwongen zou kunnen worden kennis te nemen 
van een vordering die, hoewel ingesteld binnen het kader van artikel 177, 
niettemin gegrond is op artikel 184 (4). Alleen reeds om deze reden, werd 
de vordering om het verzoek tot interpretatie -zcinder voorwerp te verklaren, 
verworpen (s). Wanneer de nationale rechtbank krachtens artikel 177 aan 
het Hof een verzoek tot interpretatie voorlegt, moet een door de partijen op 
grand van artikel 184 voorgedragen exceptie betreffend de geldigheid van 
een overheidsmaatregel, onontvankelijk verklaard worden (6). 

In het algemeen kan derhalve gesteld worden dat de exceptie van on
wettigheid slechts kan opgeworpen worden ter gelegenheid van een proce
dure op tegenspraak, aanhangig voor het Hof van Justitie (7). 

(1) BEBR, G., Judicial Remedy of Private Parties against normative acts of the European 
Communities: the Role of exception of illegality, Common Market Law Review, 1966-1967, 
biz. 7-31 ; zie wat de gevolgen inter partes van een dergelijke niet-toepasselijkheidsverklaring 
betreft, idem., blz. 27 e.v. 

(2) Zie hierover BEBR, o.c., biz. II-13. 
(3) Hof, 14 december 1962, in gev. z. 31 en 33-62, H. Wohrmann & Sohn KGenA. 

Liltticke Gmbh t/ E.E.G. Commissie, ]urisprudentie, VIII, blz. 1007, conclusies adv.-gen. 
Roemer, biz. 1023;- VAN GERVEN, W., Overzicht T.P.R., 1964, 745, nr. 173. 

(4) Hof van Justitie, 9 december 1965, z. 44-65, Hessische Knappschaft / Singer et 
Fils, ]urisprudentie, XI-Io, 1965, biz. II47 e.v. 

(5) Treffend is nochtans het feit dat het Hof nietteinin ook de gegrondheid van de 
opgeworpen onwettigheid onderzocht. Het Hof besloot tot het wettig karakter van VO nr. 3. 
De vraag kan gesteld worden welke zijn houding zou geweest zijn indien het besluit anders 
ware geweest. 

(6) BEBR, G., o.c., blz. 20. 
(7) Conclusies adv.-gen. J. GAND, in z. 44-65, Jurisprudentie, Xl-xo, 1965, biz. u6o

u6I. In het kader van art. 177 kan de nationale rechter- niet een der partijen- wei aan 
het Hof een uitspraak vragen, over de geldigheid van een Gemeenschapshandeling. 
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In twee gevallen werd aan het Hof, ter gelegenheid van een op grond 
van artikel I73 ingeleide procedure, gevraagd een verordening of bepaalde 
artikelen van een verordening, overeenkomstig artikel I84, niet-toepasselijk 
te verklaren (I). In beide gevallen hebben zowel de advocaat-generaal als 
het Hof zich beperkt tot de vragen, opgeworpen door het verzoek tot nietig
verklaring van de maatregelen, getroffen op grond van de betwiste verorde
ningen. Uit beide gevallen blijkt overigens dat artikel I84 slechts werd 
ingeroepen om, door aan de bestreden maatregelen, hun wettige grondslag 
te ontnemen, op onrechtstreekse wijze een resultaat te bereiken dat ook 
langs de rechtstreekse weg van artikel I73 was beoogd (2). 

Dit werd vooral duidelijk gesteld in zake S.A. Cimenteries C.B.R. 
Cementbedrijven N. V., met betrekking tot het verzoek tot niet-toepasselijk
verklaring van artikel IS, 6de lid VO I7, voor het geval aangenomen moest 
worden dat de Commissie aan dit artikel de bevoegdheid ontleende tot het 
nemen van de bestreden maatregel (3). Zich beperkend tot het onderzoek 
van de bestreden beschikking verklaarde het Hof deze, op grond van gebrek
kige motivering, nietig. Aldus was het beoogde resultaat rechtstreeks 
bereikt. 

In de zaak 40-64 beperkte het Hof zich daarentegen tot het niet-ont
vankelijk verklaren van het beroep tot nietigverklaring van de betwiste 
handelingen (4). Noch de advocaat-generaal noch het Hof, gingen in op het 
opgeworpen middel der niet-toepasselijkheid van de verordeningen die de 
grondslag vormden voor de bestreden handelingen. Blijkbaar werd hierbij, 
althans op impliciete wijze, uitgegaan van het incidenteel karakter der excep
tie van art. I 84. Deze kan immers slechts worden ingesteld ter gelegenheid 
van een voor het Hofhangend geschil nopens een ander rechtsvoorschrift (5) 
De niet-ontvankelijkheid van de hoofdvordering stelt bijgevolg eveneens 
een einde aan de incidenteel opgeworpen exceptie (6). 

(I) Voor de rechtspraak met betrekking tot de overeenstemmende bepaling uit het 
E.G.K.S. verdrag (art. 36), zie BEBR, G., o.c. biz. 20. 

(2) Een dergelijke verklaring van niet-toepasselijkheid der verordening, die dejuridische 
basis vormde voor een individuele maatregel, leidt tot riietigheid van laatstgenoemde maat
regel: VAN GERVEN, W., Overzicht, T.P.R., I964, 746, nr. I74· 

(3) Hof van Justitie, IS rnaart I967, gev. z. 8-n-66, ]urisprudentie, XIII-I, I967, 
biz. II3. 

(4) Hofvan Justitie, I april I965, z. 40-64, ]urisprudentie, Xl-7, I965, biz. 268. 
(S) VAN GERVEN, W., Overzicht, T.P.R., I964, 745, nr. I73; -Hof vanJustitie, I4 

december I962, gev. z. 3I en 33/62, Milchwerke Heinz Wiihrmann & Sohn KG & Alfons 
Liitticke GMbH t. E.E.G. Commissie, ]urisprudentie, VIII, biz. I007 e.v. ; conclusies adv.
gen. RoEMER, biz. I023 e.v. ;-BEBR, G., o.c., Common Market Law Review, I966-67, biz. 8. 

(6) BEBR, G., o.c., I.e. 
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AFDELING 2 

De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. 

26- Artikel 215, 2de lid- Inzake de niet contractuele aansprakelijkheid 
moet de Gemeenschap overeenkomstig de algemene beginselen, welke de 
rechtstelsels der Lid-Staten gemeen hebben, de schade vergoeden die door 
haar insteilingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun 
funkties is veroorzaakt. 

3de lid. De persoonlijke aansprakelijkheid der personeelsleden jegens 
de Gemeenschap wordt geregeld bij de bepalingen welke hun statuut of de 
op hen toepasselijke regeling vaststellen. 
Artikel 178: Het Hof van Justitie is bevoegd om kennis te nemen van ge
schillen over de vergoeding van de in de tweede alinea van artikel 2 1 5 
bedoelde schade. 

27- INTERPRETATIEZAAK VAN HET HoF. -Wat de niet-contractuele aanspra
kelijkheid van de Europese Economische Gemeenschap betreft, hebben de 
ontwerpers van het verdrag de voorkeur gegeven aan een algemene bepaling 
die zich beperkt tot het aanduiden van de principes der overheidsaansprake
lijkheid. Aan het Hof wordt de uitwerking van deze beginselen overgelaten. 

De verwijzing naar de leiddraad der ,algemene beginselen die de recht
stelsels der Lid-Staten gemeen hebben", lijkt een bevestiging in te houden 
van de ruime, rechtscheppende taak die, op dit stuk1 voor hetHof is weg
gelegd (r). In tegenstelling immers tot wat men op grond van deze verwij
zing zou geneigd zijn aan te nemen, vertonen de algemene beginselen op het 
stuk der niet contractuele aansprakelijkheid der overheidslichamen gevoelige 
verschillen in de onderscheiden rechtssystemen (2). In bepaalde rechtsleer 
werd dan ook voorgehouden dat in feite geen verwijzing bedoeld is naar 
rechtsbeginselen of positieve regelen van nationaalrecht, doch eerder, hetzij 
naar algemene, in de verschillende Lid-Staten aanvaarde billijkheids
principes, hetzij naar een algemeen kader dat gemeenschappelijk is aan de 
verschillende rechtssystemen (3). 

(r) La responsabilite extracontractuelle des Communautes europeennes, Union inter
nationale des Magistrats, Commission de droit international, Luxembourg, 20 en 21-9-1967, 
Considerations, resolutions, VIII,]. T., 1967, 728. 

(2) LAGRANGE, M., The Non-contractual Liability of the Community in the E.C.S.C., 
and in the E.E.C., Common Market Law Review, 1965-66, biz. 13-20; biz. 31-32: 
The only really common legal principle appears to me a negative one; that which nowadays, 
in every menber State, rejects the doctrine of the immunity of the State from liability (biz. 
32, voetnoot 24). Zie ook adv.-gen. J. GAND, conclusies bij Hof, 14juli 1967, gev. z. 4, 7 
en 13 tot 24-66, Firma E. Kampffmeyer en anderen t/ E.E.G. Commissie, ]urjsprudentie, 
XIII-3, 1967, biz. 339· 

(3) LAGRANGE, M., o.c., biz. 32;- Union internationale des Magistrats, Considerations, 
resolutions, VIII, La responsabilite extracontractuelle des Communautes europeennes, ]. T., 
1967, 728, waar een algemeen beginsel in de zin van artikel 215, bepaald werd als ,une idee 
imposee par Ia civilisation, dent Ia loi, Ia coutume ou Ia jurisprudence ont fait une ou plusi-
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28 - BASIS vooR AANSPRAKELIJKHEID. - DIENSTFOUT ? - Bij het toe
passen van artikel 215 E.E.G. verdrag, moet door het Hof in de eerste 
plaats, bepaald worden welke de grondslag is voor de overheidsaansprake
lijkheid. Opvallend is daarbij het verschil met de bepalingen uit het 
E.G.K.S.-verdrag, waar, - in tegenstelling tot de algemene termen van 
art. 215 van het E.E.G.-verdrag- de aansprakelijkheid van de Gemeen
schap, op uitdrukkelijke wijze gesteund wordt op een fout in haren hoof
de (1). Op grond van het ontbreken van enige verwijzing naar het fout
begrip werd voorgehouden dat het bewijs van een fout geen noodzakelijke 
voorwaarde zou zijn voor de aansprakelijkheid van de E.E.G. of de Eura
tom (2). 

De rechtspraak van het Hof lijkt echter op dit punt wei een bevestiging 
in te houden van het beginsel der aansprakelijkheid wegens fout (3). In een 
leidend arrest steunde het Hof de aansprakelijkheid van de Gemeenschap, 
uitdrukkelijk, op een door de Commissie bedreven dienstfout, bestaande in 
een verkeerde - voor verzoeksters schadelijke - toepassing van een ver
ordeningsbepaling (4). In casu was de beschikking die deze verkeerde toe
passing van artikel 22 Vo nr. 19 inhield, overigens, op grond van ar
tikel 173, vernietigd (5). Alhoewel het Hof verwijst naar het arrest waarbij 
de Htigieuze beschikking werd nietig verklaard, lijkt het deze nietigverkla
ring niet als een noodzakelijke voorwaarde te stellen voor het slagen in een 
vordering tot schadevergoeding. Een dergelijke strenge voorwaarde die 
blijkbaar in het Plaumann-arrest wei was vooropgesteld, zou inderdaad de 
mogelijkheden, geboden door artikel2 15, - wellicht op al te sterke wijze -, 
beperken (6). Het zou onder meer bijzonder onredelijk lijken een vordering 
tot schadeloosstelling automatisch af te wijzen wanneer een vordering tot 
nietigverklaring niet ontvankelijk wordt verklaard. 

euis applications et qui est done encore susceptible d' applications nouvelles". Zie ook 
adv.-gen. RoEMER, K., conclusies bij arrest van IS juli I962, z. 2S-62, ]urisprudentie, 
IX, biz. 237 e.v. 

(I) Art. 34 en art. 40 E.G.K.S.-verdrag. Voor het onderscheid op dit punt tussen het 
E.G.K.S.-verdrag en de verdragen van Rome: zie MATHIJSEN, P, La fusion des voies de 
droit, in La fusion des Communautes europeennes, biz. I26 e.v.;- LAGRANGE, M. o.c., biz. 
20 e.v. 

(2) MATHIJSEN, P. o.c.;- LAGRANGE, M., o.c., biz. 33; - Union internationale des 
Magistrats, Commission de droit international,]. T., I967, 728, X. 

(3) Hof, IS juli I962, z. 2S-62, Plaumann en C0 t/ Commissie E.E.G., ]urisprudentie, 
IX, biz. 207;-I4juli 1967, z. 5, 7 en I3 tot 24-66, Firma E. Kampffmeyer en anderen t/ 
E.E.G. Commissie, jurisprudentie, XIII-3, I967, biz. 304;- 30 november I967, z. 30/6s, 
Becher t/E.E.G. Commissie, R. W., I967-68, 95S; P.B., 24 januari I968, 11-C4/I. 

(4) Z. s. 7 en I3 tot 24-66, furisprudentie, XIII-3, I967, biz. 327. 
(S) Hof, I juli 196s, Gev. z. I06 en I07-63, ]urisprudentie, I965, XI-8, biz. so7 e.v. 
(6) Hof, IS juli I962, z. 25-62, furisprudentie, IX, biz. 207; - zie commentaar door 

MATHIJSEN, P., o.c., biz. 124-125, die voorhoudt dat aan de desbetreffende overwegingen 
van het Plaumann-arrest, geen absolute betekenis mag worden toegekend; - Adv.-gen. 
J. GAND, conclusies Hof, I april 1965, z. 38-64, ]urisprudentie, XI-8, I965, biz. 43I; 
- Adv.-gen. RoEMER, conclusies, Beschikking Hof, zs juni I96S, z. zo6-I07/6J, idem., 
biz. 551. 
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Met betrekking tot de graad van de vereiste fout werd in de zaak Kampfj
meyer, de stelling van de Commissie dat de Gemeenschap slechts in geval 
van ernstige fouten aansprakelijk kan worden gesteld, als niet ter zake die
nend beschouwd. Het gebrek aan de vereiste zorgvuldigheid bij het uit
oefenen van haar taak leek op voldoende wijze de dienstfout uit te maken (1). 

De principiele vraag of, om aanleiding te kunnen geven tot schadever
goeding, de geschonden rechtsregel bestemd moet zijn tot bescherming van 
de belangen van verzoeksters, lijkt door het Hof nog niet uitdrukkelijk te 
zijn beantwoord. Naar aanleiding van een opwerping van de Commissie, 
beperkte het Hof zich, in het zoeven vermeld arrest, tot de vaststeiling dat, 
in casu, de op verkeerde wijze toegepaste verordening, wel degelijk de be
scherming van de belangen van verzoeksters beoogde (2). 
29 - ScHADE. - De eisers in een vordering tot schadevergoeding. op grond 
van artikel 215, moeten bewijzen dat ze werkelijk, tengevolge van een fout 
van de Gemeenschap, schade hebben geleden. Als in aanmerkirig komende 
schade werd onder meer beschouwd het heffingsbedrag dat bepaalde impor
teurs, ten gevolge van een onwettige weigering tot het verlenen van invoer
vergunningen op een ogenblik dat de heffing nihil was, bij de latere invoer 
van mais, moesten betalen (3). Wanneer deze schade echter evenzeer te 
wijten is aan een fout van de nationale autoriteiten, moeten de verzoeksters 
kunnen aantonen dat zij alle rechtsmiddelen van het nationaal recht hebben 
aangewend ter verkrijging van terugbetaling van de aan de nationale autori
teiten ten onrechte betaalde bedragen (4). Slechts daarna mag volgens het 
Hof nagegaan worden of nog sprake kan zijn van door de Gemeenschap te 
vergoeden schade (5). 

Wanneer verzoeksters ten gevolge van een door de Gemeenschap 
bedreven fout, zich genoodzaakt hebben gezien, aangegane overeenkomsten 
te ontbinden e n daarbij aan de contractspartner een vergoeding te betalen, 
mogen zij aanspraak maken op schadeloosstelling van deze wegens rouwkoop 
uitgekeerde bedragen, voor zover zij niet onnodig hoog zijn geweest (6). Ook 
winstderving als gevolg van dergelijke dienstfout mag in aanmerking geno
men worden. Hierbij houdt het Hof echter rekening met het feit dat ver
zoeksters ,geacht kunnen worden zich bewust te zijn geweest van de abnor
male speculatieve aard van hun aankooptransactie" (7). Met betrekking tot 
een aanspraak op winstdervirig oordeelde het Hof eveneens dat importeurs 
die, na de weigering der invoervergunning, van deze invoer hadden afge
zien zonder hun aankooptransacties reeds te hebben geconcretiseerd - der-

(1) ]urisprudentie, 1967, XIII-3, biz. 327. 
(2) ]urisprudentie, XIII-3, 1967, biz. 325-326. 
(3) Hof, 14 juli 1967, ]urisprudentie, XIII-3, 1967, biz. 305; - 30 november 1967, 

z. 30/65, Becher t/ EEG. Commissie, P.B., 1968, 24-1, u-C4/1. 
(4) Hof, 14 juli 1967, ]urisprudentie, XIII-3, 1967, biz. 329; en 30 november 1967, 

Becher t/ E.E.G. Commissie. 
(5) Idem., biz. 329. 
(6) ]urisprudentie, XIII-3, 1967, biz. 330. 
(7) Idem., biz. 331. 
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halve zonder begin van uitvoering- moeten afgewezen worden in hun eis 
tot schadevergoeding (1). 

Wanneer, in verband met dezelfde feiten, naast de vordering, gericht 
tegen de Gemeenschap, ook een vordering tot schadevergoeding werd inge
steld tegen de nationale autoriteiten, zal het Hof slechts uitspraak doen na
dat verzoeksters de uitspraak van de nationale rechter hebben overgelegd. 
Volgens het Hof, moet immers vermeden worden dat verzoeksters, doordat 
een en dezelfde schade door twee verschillende rechterlijke instanties, met 
toepassing van verschillende rechtsregelen, anders wordt gewaardeerd, 
,ongenoegzaam dan wei tot een te hoog bedrag worden schadeloos gesteld" 
(2). Het Hof behoudt zich overigens steeds het recht voor, in concreto nate 
gaan of, en te oordelen dat,. een vonnis van een nationale rechtbank gewezen 
op vordering hetzij tot terugbetaling van ten onrechte betaalde bedragen, 
hetzij tot schadevergoeding, voldoende materiaal bevat voor het wijzen van 
zijn arrest (3). 

30 - FouT VAN PERSONEELSLEDEN. - Ook bij deze grondvragen aanslui
tende problemen, blijven vooralsnog zonder definitieve oplossing. 

Aldus kan, in verband met de. aansprakelijkheid van de gemeenschap 
voor schade, veroorzaakt door haar personeelsleden, de vraag gesteld worden 
in hoever, voor het Hof, een vordering kan worden ingesteld tegen het 
personeelslid wiens fout de schade heeft teweeggebracht. Tot voor kort was 
een dergelijke mogelijkheid uitdrukkelijk voorzien in het E.G.K.S.-ver
drag (4). 

Op grond van de tekst van artikel 215, 2de lid en van een restrictieve 
interpretatie der bevoegdheid van het Hof, werd een dergelijke mogelijk
heid, in het kader van de verdragen van Rome, uitgesloten geacht (5). Een 
absolute afwijzing der bevoegdheid van het Hof werd echter, eveneens op 
grond van een ernstig tekstargument, bekritiseerd (6). Tenslotte is daar-

(I) Idem., biz. 332. In de interlocutoire arresten gewezen op I4 juli en 30 november 
I967 werd onder meer aan verzoeksters opgeiegd voor het Hofte bewijzen dat zij op I ok
tober I963, datum waarop de invoervergunningen waren aangevraagd, overeenkomsten tot 
aankoop van mais hadden gesioten. 

(2) Idem., biz. 331. 
(3) Hof, 30 november I967, z. 30-66, Becher t/ Commissie, R. W., I967-68, 955· 

De firma Becher had, bij de mondelinge behandeling, onder meer de vraag gesteld of over 
de - voor de nationaie rechter - ingestelde vordering tot schadevergoeding en totterug
betaling, telkens tot in hoogste instantie moest worden geprocedeerd en of aile verzoekers 
een vordering moesten instellen. 

(4) Artikei 30, alinea 2 E.G.K.S.-verdrag werd echter vervangen door de bepaling van 
artikei 26, verdrag tot Fusie van de executieven, 8 april 1965, in werking getreden op 1 juli 
I967, (P.B., 13 juli 1967,) dat ais volgt luidt: .,Het Hof is eveneens bevoegd schadeioos
stelling toe te kennen ten iaste van de Gemeenschap, ingevai de schade het gevolg is van een 
persoonlijke fout van een personeelslid daarvan in de uitoefening zijner bediening. De per
soonlijke aansprakeiijkheid van de personeeisieden jegens de Gemeenschap, wordt geregeld 
bij de bepaiingen welke hun statuut of de op hen toepasselijke regeling vaststellen." 

(5) LAGRANGE, M., o.c., biz. 33 e.v.; - La responsabilite extracontractuelle des Commu
nautes europeennes, Union internationale des Magistrats, ]. T., I967, 728, II 1. 

{6) GoFFIN, L., noot onder La responsabilite extracontractuelle des Communautes euro
peennes, Union intemationale des Magistrats, ]. T., 1967, 728. 
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mede ook de grondvraag gesteld in welke mate het Hof de Gemeenschap 
aansprakelijk zal stellen voor fouten bedreven door haar personeelsleden 
en in hoever het een dergelijke fout bedreven zal achten in de uitoefening 
van hun functie (x). 

Van het Hof mag verwacht worden dat het nog meer klaarheid brengt 
omtrent deze verschillende begrippen die aan de aansprakelijkheid van de 
Gemeenschap ten grondslag liggen. Daarbij zal het zich wel kunnen laten 
inspireren door de rechtspraak, op dit stuk ontwikkeld, in toepassing van 
de overeenstemmende bepalingen uit het E.G.K.S.-verdrag (2). 

AFDELING Ill 

De procedure van de prejudiciele beslissingen. 

31 - Artikel 177.- Het Hof van Justitie is bevoegd, bij wijze van prejudi
ciele beslissing, een uitspraak te doen 
a) over de uitlegging van dit verdrag 
b) over de geldigheid en de uitlegging van de door de instellingen van de 

Gemeenschap verrichte handelingen. 
c) over de uitlegging van de statuten van bij besluit van de Raad ingestelde 

organen wanneer die statuten daarin voorzien. 
Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een rechter

lijke instantie, van een der Lid-Staten, kan deze instantie, indien ?ij een 
beslissing op dit punt, noodzakelijklijk acht voor het wijzen van haar vonnis, 
het Hof van Justitie verzoeken over deze vraag een uitspraak te doen. 

Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aan
hangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen 
volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze 
instantie gehouden zich tot het Hof van Justitie te wenden (3). 

(I) Over de mogelijkheid om voor de nationale rechtbanken vorderingen in te stellen 
tegen deze personeeisieden, zie GoFFIN, L., o.c., biz. 729; -LAGRANGE, M., o.c., blz. 33; 
- Union internationale des magistrats, resolution III, b., J. T., I967, 728. 

(2) LAGRANGE, M., o.c., Common Market Law Review, I965-66, biz. 20 e.v., biz. 30, 
die overigens wijst op de fundamenteie gelijkenis der desbetreffende bepalingen van de drie 
Europese verdragen. De verschillen zouden siechts van bijkomstige aard zijn (biz.32-33);
VERHOEVEN, J., LaCour de Justice des Communautes europeennes, Jurisprudence, I965-66, in 
Annales de Droit, I967, 4, biz. 344;- MATHIJSEN, P., La fusion des voies de droit, in La 
fusion des Communautes europeennes, biz. 124 e.v. 

(3) Over de prejudicie!e procedure in de Europese verdragen bestaat een uitvoerige 
bibiiografie. Zie o.m. DuMoN, F., Le renvoi prejudiciel., in Droit communautaire et Droit 
national Semaine de Bruges, I965, College d'Europe, Brugge, 1965, biz. 197-278;- ARENDT, 
E., La procedure selon I' art. 177 du Traite instituant Ia C.E.E., rapport general, Union inter
nationale des avocats, Arnhem, 13-I7 september 1965, S.E. W., I965, nr. 7-8, biz. 385 e.v. 
(zie eveneens : rapporten PAETOW, H.; MERTENS de WILMARS, J.; AsTOLFI, A.; ARENDT, E. 
en GEORGES, A.; ScHULTSZ, J.G.) (met geciteerde bibliografie);- NERI, S., La protection 
juridictionnelle des particuliers dans les Communautes europeennes, I965, biz. 67-82; met 
geciteerde bibliografie; - ToMUSCHAT, C., Die gerichtliche Vorabentscheidung nach den 
Vertragen iiber die Europaischen Gemeinschaften., Kiiln-Berlin, I964. 
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32 - DoEL.- FEITELIJKE GEGEVENS. - Door artikel177 van het E.E.G. 
verdrag werd de mogelijkheid geschapen tot samenwerking tussen de natio
nale rechter en het Hof van Justitie, waarbij elk, volgens zijn eigen bevoegd
heid, bijdraagt tot het vinden van een beslissing die de uniforme toepassing 
van het gemeenschapsrecht in aile Lid-Staten waarborgt (1). 

Tot in een recent verleden kon bij de rechtbanken van bepaalde Lid
Staten een grote terughoudendheid tegenover het aanwenden van deze 
procedure worden vastgesteld (2}. Thans mag minstens gesteld worden 
dat rechtbanken uit alle Lid-Staten, en van verscheidene aard en instantie, 
alhoewel nog steeds in beperkte mate, gebruik hebben gemaakt van de in 
artikel 177 geboden mogelijkheid (3). 

In de besproken peri ode werden door het Hof van J ustitie vierentwintig 
prejudiciele beslissingen gewezen (4). Meer dan de twee derden van deze 
arresten betroffen de interpretatie van verordening nr. 3 van de Raad der 
E.E.G. inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers (s). 

(r) Hof van Justitie, r december 1965, z. 16-65, Firma C. Schwarze t/ Einfuhrstelle fur 
Getreide und Futtermittel, ]urisprudentie, Xl-ro, I965, biz. 1103, 1107; 

(2) Over de houding van de Franse rechtbanken die in menig geval een verwijzing naar 
het Hof afwezen op grond van de overweging dat de toepasselijke verdragsbepalingen, 
voldoende claires et precises waren, zie CHEVALIER, R.M., Le ]ugefrancais et le droit commu
nautaire, in Le ]uge national et le droit Communautaire, biz. 24 e.v., en geciteerde rechtspraak; 
- RYZIGER, P.F., noot onder Parijs, 7 juli I965, Cahiers de droit europeen, I965, 3, biz. 255· 
Het eerste verzoek uitgaande van een Belgische rechter dateert van 27 januari I967: Hofvan 
Justitie, 5 juli 1967, z. 6-67, Teresa Guerra t/ Rijksinstituuut voor Ziekte en Invaliditeitsver
zekering, verzoek ingediend door de Belgische Raad van State, ]urisprudentie, XIII-3, I967, 
biz. 272. 

(3) Wat de verzoeken van Belgische rechterlijke instanties betreft: Hof, 5 juli 1967, z. 
6-67 (Raad van State),]urisprudentie, XIII-3; - Hof, 30 november I967, z. I8-67; Cossuta, 
(Raad van State), P.B., 7 februari I968, nr. C 7/3; - Hof, I2 december I967, z. 23-67, 
S.A. Brasserie de Haecht/ 0. Wilkin en M. Janssen (Hrb. Luik), P.B., 24 januari I968, 
nr. C 4/5; - Hof, I2 december I967, z. 11-67, (Raad van State), P.B., nr. 7/I; - Hof, 
I3 december I967, z. I2-67, (Raad van State), P.B., I968, nr. 7/2. 
Ook van Franse rechtbanken zijn verschillende verzoeken uitgegaan : Hof, 30 juni 1966, 
z. 56-65, Soc. Technique Miniere /Maschinenbau U/m Gmbh, (Parijs), ]urisprudentie, XII-4, 
biz. 39I e.v.; - Hof, 5 juli I967, z. I-67; Stanislas Cielchelski/ Caisse Regiona/e de Securite 
sociale, (Orleans), ]urisprudentie, XIII-3, biz. 223 e.v.; - Hof, z. 9-67, K. Golditz/ Caisse 
d' assurance vieillesse des travailleurs salaries de Paris, (Parijs), ]urisprudentie, XIII-3, biz. 285; 
- Hof, 30 november I967, z. 22-67, Caisse regionale de securite sociale du Nord-Est, Nancy I 
R. Goffart, (Hofvan Cassatie), P.B., 24januari I968, nr. C 4/2 ;-zie ook: Hof, 5 juli I967, 
z. 2-67, A. De Moor/ Caisse de pension des employes prives (Cour superieure de Justice de 
Luxembourg), ]urisprudentie, XIII-3, biz. 243 e.v. 

(4) De verdeling per land, van de verzoeken, was als volgt : Belgie, Frankrijk en Duits
land : elk vijf; Nederland : zes; Italie en Luxemburg : elk een. 
Op datum van 3I maart I967 waren op basis van artikel 177, 32 zaken aanhangig gemaakt 
bij het Hof. In 28 gevallen betrof het een verzoek tot uitlegging; in de overige gevallen werd 
uitspraak gevraagd over de geldigheid van door de instellingen der gemeenschap verrichte 
handelingen (Tiende Algemeen verslag over de werkzaamheden van de E.E.G., biz. 448, 
Tabel nr. 34). 

(5) Hof, 5 juli I967, z. I-67, ]urisprudentie, XIII-3, I967, biz. 223; -idem., z. 2-67, 
I.e. biz. 243;- idem., z. 6-67, I.e. biz. 27I;- idem., z. 9-67,l.c., biz. 27I;- Hof, 30 novem
ber I967, z. 22/67, P.B. 26 juni-I967; -idem., z. I8-67, P.B., 7-2-I968, nr. C7/3·; - Hof 
2 december I964, z. 24-64, ]urisprudentie, X, I964, 6, biz. I32I;- Hof, I december I965, 
z. 33-65, ]urisprudentie, I965, XI, biz. I I35;- Hof, I I inaart I965, z. 33-64, ]urisprudentie, 
I965, XI, biz. I28; - Hof, 9 december I965, z.44-65, ]urisprudentie, I965, XI, biz. I I47; 
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De uitlegging . van verdragsbepalingen vormt eveneens het voorwerp 
van enkele uitspraken (r). 

In een paar gevallen oordeelde het Hof over de geldigheid van een 
verordening van de Raad, respectievelijk de Commissie, of van een tot een 
Lid-Staat gerichte beschikking van de Commissie (2). 

Over een tiental verzoeken, waarvan de meerderheid voorgelegd werden 
door Duitse rechtbanken, heeft het Hof zich nog niet uitgesproken (3). 

33 - INITIATIEFRECHT.- NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES - BE

GRIP,- Het verzoek om een prejudiciele beslissing moet uitgaan van een 
nationale rechterlijke instantie. Na gewezen te hebben op de oorsprong, de 
natuur en de werkwijze van het Nederlands Scheidsgerecht van het Beamb
tenfonds voor het Mijnbedrijf, oordeelde het Hof dat dit rechtscollege 
beschouwd kon worden als een rechterlijke instantie in de zin van artikel 
177 (4). In tegenstelling met wat men, op het eerste gezicht, geneigd zou 
zijn aan te nemen, kan uit deze overweging blijkbaar geen conclusie gehaald 
worden met betrekking tot de steeds open vraag of scheidsrechtbanken een 
verzoek om een prejudiciele beslissing kunnen voorleggen. Zijn naam ten 
spijt, lijkt het bedoeld rechtscollege inderdaad weinig uitstaans te hebben 
met rechtspraak door scheidsmannen (5). Uit de conclusies van advocaat
generaal Gand kan echter wel de overweging weerhouden worden dat het 
Hof, ,omwille van een uniforme uitlegging en toepassing van het verdrag, 
bepaalde, door de nationale wet niet uitdrukkelijk als zodanig-erkende 
instellingen, wel als rechterlij ke ins tan ties in de zin van art{kid ri1' wil 

- Hof, 30 juni I966, z. 6I-65, ]urisprudentie, l966, XII-3, biz. 257; - Hof, I3 juli I966, 
z. 6I-65, Jurisprudentie, I966, XII-3, biz. 257; - Hof, IJ juli I966, z. 4-66, ]urisprudentie, 
I966, XII-3, 293;- Hof, II maart I965, z. 3I-64, Jurisprudentie, I965, XI, biz. I07;- Hof, 
5 december I967, z. I4-67, P.B., 24 januari I968, nr. C4/2; - idem., z. I9-67, P.B., 
24-januari-I968, nr. C4/3; - Hof, I2 december I967, z. n-67, P.B., 7 februari I968, 
nr. C7/I; -idem., I3 december I967, z. I2-67, P.B., 7 februari I968, nr. C7/2. 

(I) Hof, 30 juni I966, z. 56-55, ]urisprudentie, I966-XII-4, biz. 39I;- Hof, I2 decem
ber I967, z. 23-67, P.B., 24 januari I968, nr. C4/5. (art. 85); - Hof, 8 juli 1965, z. Io-65, 
]urisprudentie, XI, biz. 553; - Hof, I6 juni I966, z. 57-65, ]urisprudentie, I966, XII-4 
biz. 345· (art. 95); .~ Hof, 4 februari I965, z. 20-64, ]urisprudentie, I965, XI-3, (art. 30 
t/m 37). 

(2) Hof, I december I965, z. I6-6s, ]urisprudentie, XI, I965, biz. uo4; - Hof, I3 
december I967,·z. I7-67, P.B., 7 februari I968, nr. C7/3. 

(3) z. s-67 (geldigheid Vo nr. I44/6s). P.B., nr. 34· 25 januari I967; z. I3-67, P.B., 
nr. IOI, JI mei I967; - z. 24-67, P.B., nr. 202; 22.augustus 1967; - z. 25-67, P.B., 
nr. I82/I, 4 augustus I967;- z. 27-67, P.B., nr. 202; 22 augustus I967;- z. 3I-67, P.B., 
nr. 226, 2oseptember 1967 ;-z. 32-67; -idem.; z. 34-67,P.B., nr. 250/2, 17oktober I967; 
z. 7-67, P.B. nr. so, 18 maart I967. 

(4) Hof, 30 juni I966, z. 61-65, G. Vaassen-Goebbels t/ Bestuur van het Beambtenfonds 
voor het Mijnbedriif, ]urisprudentie, XII-3, 1966, biz. 258. 

(5) Adv.-gen. J. GAND, conclusies bij Hof, 30 juni I966, ]urisprudentie, XII-3, I966 
biz. 285;- SToRM, P.M., noot onder Hofvan Justitie, 30 juni I966, 61-65, Cahiers de droit 
europeen, I967, 3, biz. 3I3-316 met verwijzingen naar discussies over de openblijvende 
vraag; - DuMoN, F., Le renvoi prejudiciel, in Droit Communautaire et droit national, biz. 
219-221. 
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beschouwen". Deze houding lijkt overigens rechtvaardiging te vinden: in 
de scheiding tussen de twee gebieden van rechtstoepassing (1). 

34 - BEVOEGDHEID VAN DE NATIONALE RECHTER. -'-- Uitsluitend aan de 
nationale rechter - niet aan de partijen - komt het recht toe, het verzoek 
tot het bekomen van een prejudiciele beslissing te formuleren en aan het 
Hof voor te leggen. Partijen kunnen evenmin de inhoud van de gestelde 
vragen wijzigen noch vorderen dat deze geacht zullen worden zonder voor
werp te zijn geraakt. Deze principes vonden een krachtige bevestiging iri het 
reeds vermeld arrest inzake Hessische Knappschaft t. Singer et Fils (2). Wel 
beschikken partijen over de mogelijkheid, waarvan ook gebruik wordt ge
maakt, om in hun besluiten de nationale rechter uit te nodigen tot het 
voorleggen van een verzoek met betrekking tot door hen aangeduide pun
ten (3). Op onrechtstreekse wijze beschikken ook zij derhalve over. een 
initiatiefrecht: 

Afgezien van het geval waar hij in laatste aanleg oordeelt - en bijge
volg, overeenkomstig artikel 177, in fine, in beginsel, gehouden is zich tot 
het Hof te wenden -, oordeelt de nationale rechter zelfstandig of een 
prejudiciele beslissing over een bepaald punt noodzakelijk is voor het wijzen 
van zijn vonnis (4). Het Hof heeft zich dan ook terecht, niet bevoegd ver
klaard tot het beoordelen van de overwegingen waarop het verzoek berust, 
laat staan tot het afwijzen van een verzoek op grond van de grief dat een 
antwoord opde gestelde vragen niet noodzakelijk zou zijn voor de beslechting 
van het aanhangig geding (5). Hierbij werd eveneens een beroep gedaan op 
het beginsel der scheiding tussen de functies van het Hof en die van de 
nationale rechterlijke instanties. 

De vraag kan gesteld worden in hoever een dergelijke houding mag 
doorgezet worden. Moet het Hof uitspreken, zelfs in gevallen waar de ge
stelde vraag kennelijk met het hoofdgeding geen verband houdt ? De vrees 

(I) Adv.-gen. J. GAND, z. 61-65, I.e.;- SToRM, P.M., o.c., biz. JIJ. 
(2) Hof, 9 december I965, z. 44-65, ]urisprudentie, Xl-Io, 1965, biz. 1147, conclusies 

adv.-gen. GAND, biz. 1161. 
(3) Over de vraag in hoever het door de rechter, niet- of siechts gedeeiteiijk- ingaan 

op deze uitnodiging, een grief kan uitmaken in een beroepsprocedure, zie PEPY, A. Le role 
de Ia Cour de Justice des Communautes europeennes dans I' application de l' article I77 du Traite 
de Rome, Cahiers de droit europeen, I966, s, biz. 460-461. 

(4) Zeifs in verband met de verwijzingsplicht van de hoogste nationaie rechterlijke 
instanties, werd voorgehouden dat deze verplichting niet onvoorwaardelijk is (zie hierover 
adv.-gen. DuMON, F., conclusies bij Cass., 8juni I967,]. T., 1967, 46I e.v., nietverwijzingen 
naar rechtsieer}. In de praktijk werd in de meerdere gevallen op verscheidene gronden,afge
zien van een dergeiijke verwijzing (Cass. Fr. (Ch .. crim.}, 29 juni I966, Rec. Dalloz-Sirey, 
I966, fur., 595; - Conseii d'Etat (Fr.}, 10 februari I967, S.A. Ets. Petitjean et autres, I' Ac
tualite juridique, Droit Administratif (A.].D.A.}, I967, nr. s. biz. 285; -idem, 27januari 
I967, I.e., biz. 284;- idem., IS februari I967, I.e. biz. 287, vermeid in Europarecht, I967, 
nr. J, biz. 245, noot G.N.; - Cass., 8 juni 1967, ]. T., I967, 458; - Hof, 22 december 
I965, nr. 15507, S.E. W., 1967, biz. 46 e.v. met noot T. KooPMANS. 

(5) Hof, JOjuni I966, z. 56-65, ]urisprudentie, XII-4, I966, biz. 4I2;- Hof, 4 februari 
I965, z. 20-64, ]urisprudentie, XI-3, biz. 8; - adv.-gen. J. GAND, conclusies bij Hof, 29 
apriii96•4> z. 24-64, Jurisprudentie, X, I964, biz. IJ25· 
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werd geuit dat dergelijke abstracte en doctrinaire uitspraken van het Hof 
- die geen uitstaans hebben met de oplossing van het geschil - de weg 
zouden kunnen openen voor misbruiken, aangezien zij ook tot andere doel
einden zouden kunnen worden ingeroepen en zelfs tot conflicten met de 
nationale rechter of met de nationale overheid, zouden kunnen leiden (r). 
Deze beschreven situatie en gevaren lijken echter eerder theoretisch. Waar
om zou men niet voldoende mogen steunen op - het voor beroep vatbaar
oordeel van de nationale rechter, wanneer deze een beslissing op een be
paald punt al dan niet noodzakelijk acht voor het wijzen van zijn vonnis? 
Om welke reden zou deze aan het Hof problemen voorleggen die kennelijk 
geen verband houden met het hoofdgeding ? De eerder twijfelachtige mis
bruiken die van de procedure zouden kunnen gemaakt worden, lijken 
een controle door het Hof op de feitensituatie en op het min of meer perti
nent karakter van het verzoek - waarbij afbreuk zou worden gedaan aan 
de bevoegdheidheidsverdeling tussen het Hof en de nationale rechter- niet 
te rechtvaardigen. 

35 - BEVOEGDHEID VAN HET HoF.- GaENZEN.- In talrijke arresten heeft 
het Hof, in de lijn van zijn vroegere rechtspraak, zijn bevoegdheid om uit
spraak te doen krachtens artikel 177, nader omschreven. 

Wat de interpretatiebevoegdheid betreft, moet het Hof zich beperken 
tot de uitlegging van het verdrag, de door de instellingen der gemeenschap 
verrichte handelingen, of de statuten van bij besluit van de Raad ingestelde 
organen. Enerzijds is het niet bevoegd deze verdragsbepalingen of over
heidshandelingen toe te passen op een concreet geval, of zich uit te spreken 
over een dergelijke toepassing (2). Het behoort evenmin tot zijn bevoegd
heid uitspraak te doen over bepalingen die behoren tot het nationaal recht 
van een Lid-Staat (3). Uit een zelfde bezorgdheid, zich niet in te Iaten 
met het hoofdgeding - het concreet geval-, beperkt het Hof zich bij zijn 
oordeel, tot de feitelijke gegevens zoals ze door de verwijzingsrechter wor
den voorgelegd en - eventueel - volgens criteria van het nationaal recht, 
zijn gekwalificeerd (4). 

(1) Adv.-gen. J. GAND, conclusies in z. 20-64, Jurisprudentie, Xl-3, 1965, biz. 14. 
(2) Hof, 2 december I964, z. 24-64, Dingemans t/ Sociale Verzekeringsbank, ]urispru

dentie, X-6, I964, biz. I32I;- Hof; 4 februari I965, z. 20-64, S.A.R.L. Albatros t/ Societe 
des petroles et des Combustibles liquides (Sopeco), ]urisprudentie, Xl-3, 1865; -Hof, 8 juli 
1965, z. 10-65, W. Deutschmann t/ Bondsrepubliek Duitsland, ]urisprudentie, Xl-8, I965, biz. 
553; - Hof, 30 juni 1966, z. 56-65, ]urisprudentie, XII-4, 1966, biz. 391; -idem., 61-65, 
z. 56-65, ]urisprudentie, XII-4, 1966 biz. 39I; -idem., 61-65, ]urisprudentie, XII-3, I966, 
biz. 257. 

(3) Hof, 4 februari I965, z. 20-64, ]urisprudentie, XI-3, I965, waarbij een Italiaanse 
rechtbank vragen stelde nopens de verenigbaarheid met het vei:drag, van Franse wetsbe
palingen; - Hof, 2 december 1964, z. 24-64, ]urisprudentie, 1964, biz. 132I; - Hof, I 
december 1965, z. 33-65, Dekker t/ Bundesversicherungsanstaltfiir Angestellte, ]urisprudentie, 
XI-Io, I965, biz. I I35;- Hof, 30 juni 1966, z. 6I-65, ]urisprudentie, XII-3, 1966, biz. 257; 
- Hof, 8 juli I965, z. I0-65, ]urisprudentie, Xl-8, I965, biz. 553· 

(4) PEPY, A., Le role de Ia Cour de justice des Communautes europeennes dans I' applica
tion de I' article 177 du Traite de Rome, Cahiers, I966, 5, biz. 481-482; - Hof, 8 juli I965, 
z. I0-65, ]urisprudentie, Xl-8, I965, biz. 553· 



Alhoewel het Hof zich aldus, weliswaar houdt binnen de perken van 
zijn bevoegdheid, vervalt het nochtans niet in een al te strikt formalisme dat 
in veel gevallen de samenwerking tussen het Hof en de nationale rechtban
ken tot dode letter zou maken. 

Na- in de zaak Albatros- zijn bevoegdheid volgens de bovenver
melde grenzen duidelijk te hebben omschreven, achtte het Hof zich wel 
bevoegd om uit de bewoordingen van het verzoek, de vragen af te leiden die 
een prejudiciele interpretatie behoefden (x). Door aldus het voorgelegd ver
zoek niet onontvankelijk te verklaren maar door, uit de desnoods zelf geinter
preteerde of opnieuw geformuleerde vragen, de elementen te weerhouden 
of af te leiden die voor een prejudiciele beslissing in aanmerking komen, 
streeft het Hof, in sterke mate, naar een efficiente werking van het meca
nisme van artikel 177 (2). In talrijke arresten werd het beschreven procede 
onder een of andere vorm toegepast (3). 

Zonder zich te storen aan een zeer concreet gestelde vraag nopens de 
toepassing van art. 52, Iste lid, Vo nr. 3, op een geval als dat van ]oh. F. 
de Munnik, formuleerde het Hof de vraag opnieuw, ditmaal op een alge
mene, abstracte wijze en gaf er een - eveneens algemeen gehouden -
antwoord op (4). 

Alhoewel zij geen rec.i:J.tstreekse toepassing op een concreet geval 
mogen inhouden, lijken de prejudiciele beslissingen minstens bruikbaar en 
nuttig te moeten zijn. Van de nationale rechter mag dan ook verwacht 
worden dat hij, met eerbiediging weliswaar van de bevoegdheidsgrenzen van 
het Hof, niettemin de noodzakelijke juridische en feitelijke gegevens ver
strekt, die een degelijke en adekwaat antwoord moeten mogelijk maken (5). 
Het Hof, van zijn kant, acht zich bevoegd, aan de door de nationale rechter 
meegedeelde rechtsfeiten, de tot goed begrip en deugdelijke beantwoording 
der gestelde vragen, noodzakelijke gegevens te ontlenen (6). 

Indien het Hof echter, na een onderzoek van de voorgelegde vragen 
in hun feitelijke samenhang, oordeelt dat het verzoek punten betreft waar-

(1) Hof, 4 februari 1965, z. 20-64, ]urisprudentie, XI-3, 1965. Het Hof achtte zich der
halve niet geroepen, de Franse wetgeving voor de invoer van aardolie aan het verdrag te 
toetsen, maar beperkte zich tot de interpretatie van enkele verdragsbepalingen. Een dergelijk 
procede was gesuggereerd door Advocaat-Gen. GAND (biz. I4), met verwijzing naar het 
arrest van het Hof, IS juli 1964, z. 6-64, Costa t/ E.N.E.L., ]urisprudentie, II99· 

(2) Zie hierover PEPY, A. o.c., Cahiers de droit europeeen, I966, nr. 5, biz. 470-47I, 480. 
(3) Hof, I december I965, z. I6-65, Firma Schwarze t/ Einfuhrstelle fur Getreide und 

Futtermittel, ]urisprudentie, Xl-Io, I965, biz. uo4;- idem, z. 33-65, ]urisprudentie, Xl-Io, 
I965, biz. I I35; - Hof, 8 juli I965, z. Io-6s, ]urisprudentie, XII-4, biz. 553; - Hof, 30 
juni I966, z. 56-65, ]urisprudentie, XII-4, I966, biz. 39I; -idem., z. 6r-6s, ]urisprudentie, 
XII-3, 1966, biz. 257. 

(4) Hof, II maart 1965, z. 33-64, Betriebskrankenkasse der Seseper Torfwerk Gmbh t/ 
Egberdina Van Dijk, ]urisprudentie, XI-6, I965, biz. 128. 

(5) Zie hierover Louis,J. V., etMAGNEE, X., Observations: Contrats de brasserie et article 
85 C.E.E., Cahiers; 1967, 5, biz. 559-560;- RYZIGER, P.F., Cahiers, I965, 3, biz. 260. 

(6) Hof, 30 juni 196o, z. 56-65, ]urisprudentie, XII-4, I966, biz. 391. 
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over reeds een prejudiciele beslissing werd geveld, kan het zich beperken 
tot een verwijzing naar de vroegere uitspraken (I). 

De grens tussen de toegelaten uitlegging · en de tot de bevoegdheid 
van de nationale rechter behorende toepassing is soms heel moeiiijk af te 
bakenen (2). Gevallen doen zich inderdaad voor waarbij het- weliswaar 

· abstract gehouden - antwoord van het Hof, het concreet geval zo nauw 
omsluit dat de beslissing van de nationale rechter ___:_ de toepassing in con
creto - er op een bijna dwingende wijze wordt door bepaald. Aldus werd, 
naar aanleiding van een geding, waarbij op grond van verdragschending, 
de geldigheid van een nationale invoerheffing werd betwist, aan het Hof 
gevraagd of artikel95, lid I van het verdrag, in die zin moest worden uitge
legd dat, bij het verstrekken van vergunningen voor de invoer van levens
middelen en landbouwprodukten uit andere Staten van de E.E.G., geen 
retributie mag worden gevorderd krachtens de Duitse belastingswet van 
I7 december I95I. Zich beperkend tot de in het voorgelegd verzoek ge
geven kwalificatie van de litigieuze belasting, overwoog het Hof dat derge
lijke heffingen niet vielen in het toepassingsgebied van art. 95· Op meer 
algemene wijze besliste het dat ,een heffing, opgelegd bij de afgifte van een 
invoervergunning zonder welke vergunning de invoer niet mogelijk zou 
zijn, niet valt onder artikel95 E.E.G.-verdrag" (3). Een zelfde nauw ver
band tussen de prejudiciele interpretatiebeslissing en de toepassing op het 
concreet geval, b1ijkt eveneens uit twee arresten, gewezen in antwoord op 
een vraag nopens het toepassingsgebied van art. 52, Iste lid, Verordening 
nr. 3 in zake de sociale zekerheid van migrereride werknemers (4). 

Zo het Hof zich ten slotte, herhaaldelijk bevoegd heeft geacht, om het 
verzoek te beperken tot de elementen die de uitlegging van het verdrag of 
van een gemeenschapshandeling betreffen, lijkt het daarentegen niet be
voegd, de gestelde vragen uit te breiden. Hoe interessant bepaalde problemen 
ook mogen zijn, het Hof zou er niet mogen op ingaan, indien ze niet vervat 
waren in het voorgelegd verzoek. In die zin is het Hof wel gebonden aan de 
grenzen van de door de nationale rechter gestelde vraag (5). 

36 - UITSPRAAK OVER DE GELDIGHEID VAN OVERHEIDSHANDELINGEN. 

Krach tens artikel I 77 is het Hof van J ustitie eveneens bevoegd zich bij wijze 
van prejudiciele beslissing uit te spreken over de geldigheid van door de 

(I) Hof, 2 december I964, z. 24-64, ]urisprudentie, X-6, I964, biz. IJ2I; - Hof, 
9 december I965, z. 44-65, ]urisprudentie, XI-Io, I965, biz. II47· In dergelijke gevallen 
beperkt het Hof zich derhalve niet tot het afwijzen van het verzoek. 

(2) Adv.-gen. J. GAND, conclusies z. 20-64, ]urisprudentie, I965, biz. I4; - PEPY, 
A., o.c., Cahiers, I966, 5, biz. 481. 

(3) Hof, 8 juli I965, z. 10-65, ]urisprudentie, Xl-8, 1965, biz. 535; - PEPY, A., o.c., 
Cahiers, 1966, 5, biz. 483. 

(4) Hof, II maart 1965, z. 3I-64, Gemeenschappelijke Verzekeringskas De Sociale Voor
zorg t/ Bertholet, ]urisprudentie, XI-6, I965, biz. I07; -idem, z. 33-64, I.e., biz. I28. 

(5) Conclusies adv.-gen. J. GAND, Hof, I december I965, z. 33-65, ]urisprudentie, 
XI-Io, I965, biz. II45· 



instellingen van de gemeenschap verrichte handelingen. Aldus werd onder 
meer, naar aanleiding van een verzoek, voorgelegd door het Bundesfinanzhof, 
de geldigheid bevestigd van verordening nr. 22 van de Raad en nr. I 35 van de 
Commissie (I). In de besproken periode had het Hof ook de gelegenheid 
zich uit te spreken over de geldigheid van een tot de Duitse Bondsrepubliek 
gerichte beschikking van de Commissie, houdend vaststelling van de franco
grensprijs voor invoer van gerst (2). Zowel voor het Invoerbureau als voor 
het Hessische Finanzgericht had de invoerfirma Schwarze de onwettigheid 
ingeroepen van deze beschikking, op grond waarvan het aan de Bondsrepu~ 
bliek verschuldigd heffingsbedrag, was bepaald op 96, 75 DM per ton. Op 
gemeenschappelijk verzoek der partijen legde het Finanzgericht een zestal 
vragen voor aan het Hof. 

Bij dit arrest valt in de eerste plaats op hoe het Hof de gestelde vragen 
heeft getnterpreteerd. Alhoewel het verzoek - althans volgens bepaalde 
vragen - slechts leek aan te sturen op uitlegging van het verdrag, werd in 
het arrest overwogen dat ,uit de redactie van de door het Hessische Finanz
gericht gestelde vragen blijkt, dat deze rechter niet zozeer streeft naar het 
verkrijgen van een uitlegging van het verdrag of van een handeling door een 
der gemeenschapsinstellingen verricht, dan wel van een prejudiciele uit
spraak over de geldigheid van zodanige handeling" (3). Een dergelijke inter
pretatie van het verzoek, werd volgens het Hof, bevestigd door de elementen 
van het hoofdgeding, zoals die bleken uit de verwijzingsbeschikking, vooral 
uit het feit dat verzoekster haar vordering voor de nationale rechter deed 
steunen op de beweerde onwettigheid van de bedoelde beschikking. Hierbij 
blijkt nogmaals de bezorgdheid van het Hof, niet stil te staan bij de eventueel 
gebrekkig geformuleerde vragen, maar, uit het voorgelegd verzoek, het ware 
probleem en de diepere bedoeling van de verwijzingsbeslissing, te achter
halen en te weerhouden (4). In het voorliggend geval werd dan ook over
wogen dat ,wanneer blijkt dat de door een rechterlijke instantie voorge
legde vragen eerder behoren tot het onderzoek van de geldigheid dan van de 
interpretatie van gemeenschapshandelingen, het de taak van het Hof is 
bedoelde rechter rechtstreeks van voorlichting te dienen zonder hem eerst 
te noodzaken zijn toevlucht te nemen tot zuiver dilatoire formaliteiten die 
met de aard der in artikel I77 geregelde procedures onverenigbaar zijn (5). 

(I) Hofvan Justitie, IJ december I967, z. I7-67, Firma M. Neumann t./ Hauptzollamt 
Hof/Saale, P.B., 7 februari I968, nr. C 7/3. Door het,Finanzgericht van Munchen werd 
een vraag voorgelegd nopens de geldigheid van verordening nr. 144/65 van de Commissie 
der E.E.G., z. 5-67, Firma W. Beus GmbH en CO t./Hauptzollamt Miinchen, P.B., 27 fe
bruari I967, nr. 34· 

(2) Hof, I december I965, z. I6-6s, Firma Schwarze t/ Einfuhrstelle fur Getreide und 
Futtermittel, ]urisprudentie, XI-zo, I965, biz. IIOJ. 

(3)]urisprudentie, XI-Io, i965, biz. zu6. 
(4) PEPY, A., Le role de Ia Cour de Justice des Communautes europeennes dans I' applica

tion de l'art. I77 du Traite de Rome, Cahiers, I966-5, biz. 472;- RmAux, F., Common 
Market Law Review, I965-66, biz. 465. 

(s) ]urisprudentie, XI-Io, I965, biz. II 17. 
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Naar aanleiding van de opwerping dat het Hof, door op de gestelde vragen 
in te gaan, zich- ten onrechte- zou begeven op het gebied der nietig
verklaring, onderstreepte het Hof het onderscheid tussen de nietigverklaring 
enerzijds- die inderdaad buiten het kader van artikel 177 valt- en de 
ongeldigheidsverklaring waartoe het bevoegd is op grond van artikel 177, 
1ste lid, b. De vraag kan wel gesteld worden waar juist, althans wat het 
praktisch resultaat betreft, het verschilligt. Mag men niet terecht aannemen 
dat de ongeldigheidsverklaring van een overheidsmaatregel, zelfs wanneer 
men, in theorie, het beginsel aanvaardt van het relatief gezag van een pre
judiciele uitspraak, de verdere toepassing ervan toch in de weg staat (1)? 

Wat begrepen moet worden door de geldigheid waarover het Hof zich 
krachtens artikel 177 mag uitspreken, blijkt niet duidelijk uit de verdrags
tekst zelf. In bepaalde arresten kan steun gevonden worden voor een inter
pretatie volgens dewelke het Hof zich niet moet beperken tot een onderzoek 
nopens de formele geldigheid - het al dan niet rechtens bestaan - van een 
overheidshandeling, maar zich ook kan uitspreken over de rechtmatigheid 
of de wettigheid in de meest ruime zin (2). Deze ruime interpretatie lijkt 
vooral belangrijk in verband met de enge grenzen waaraan de beroeps
mogelijkheden van particulieren krachtens artikel 173 zijn onderworpen (3). 

Zander enig voorbehoud te maken nopens zijn bevoegdheid, onder
zocht het Hof aldus, in de zaak Schwarze, bepaalde grieven die wei degelijk 
de wettigheid betroffen. Na een dergelijk onderzoek besloot het tot het niet 
aanwezig zijn van gegevens waardoor de geldigheid van de beschikking zou 
kunnen aangetast zijn (4). 

37 - BESLUIT. - Alhoewel reeds in een aantal gevallen gebruik werd 
gemaakt van de procedure van artikel 177, mag toch, in het algemeen, een 
nog intensiever aanwenden van de geboden mogelijkheid gewenst worden. 
Het lijkt inderdaad het middel bij uitstek om te vermijden dat de zin en 
draagwijdte van het Europese recht wordt vervormd en dat uiteenlopende 
nationale interpretaties zouden ontstaan (s). Voor de nationale rechter 

(I) ToMUsCHAT, C., noot onder Hof, I december I965, z. I6-65, Cahiers, I966, 2, biz. 89 
Over het gezag en de bindende kracht van prejudiciele beslissingen, zie o.m. Conchisies 
Adv.-gen. J. GAND, z. I6-65, Jurisprudentie, I965, Xl-Io, biz. I I33; - PEPY, A., Cahiers, 
I996-5, biz. 484-489; - VAN GERVEN, W., Overzicht, T.P.R., I964, 769, nr. 202;
]EANTET, Originalite de Ia procedure d'interpretation du Traite de Rome, J.C.P., I966, I, I987; 
- DUMaN, F., Le renvoi prejudiciel, in Droit communautaire et droit national, biz. 257-260. 

(2) Hof, I8 februari I964, Gev. z. 73 en 74-64, ]urisprudentie, biz. 3 en conclusies adv.
gen. RoEMER; - Hof, I4 december I964, z. JI en 32-62, ]urisprudentie, VIII, biz. Ioo4; 
- Hof, I december I965, z. I6-65, ]urisprudentie, Xl-Io, I965, biz. II03 - zie hierover 
DuMON, F., Le renvoi prejudiciel, in Droit communautaire et droit national, Semaine de Bruges, 
I965, biz. 20I e.v. 

(3) J.K., noot onder arrest in z. Schwarze, S.E. W., I966, biz. 43 e.v. 
(4) Hof, I december I965, z. I6-65, ]urisprudentie, Xl-Io, I965, biz. II03, C'>nclusies 

Adv.-geh. J. GAND, biz. II22- voorai biz. II24-II25; - ToMUSCHAT, C., Cahiers, I966, 
2, biz. 86. 

(5) DEHOUSSE, F., Verslag namens de ]uridische Commissie, nopens de toepassing van het 
gemeenschapsrecht door de Lid-Staten, Europees Parlement, Doc. 38, 3 mei 1967, biz. 
4; -SToRM, P.M., Cahiers, I867, nr. 3, biz. 318. 



blijft het weliswaar steeds een delicate taak, te oordelen of een bepaald pro
bleem aldan niet aan het Hof moet voorgelegd worden (1). Een juist be
grip van het einddoel en de werking van de prejudiciele procedure, wezenlijk 
gesteund op samenwerking tussen het Hof en de nationale rechtsinstanties, 
lijkt bij dit afwegen onontbeerlijk. Eens een prejudiciele vraag voorgelegd, 
mag van de rechter minstens verwacht worden dat hij zich bij de eind
beslissing in het hoofdgeding, houdt aan de uitspraak van het Hof, gewezen 
op het door hem voorgelegd verzoek (2). 

HOOFDSTUK II 

DE RECHTSBESCHERMING 
VOOR DE NAT!ONALE RECHTBANKEN (3) 

38 - TAAK VAN DE NATIONALE RECHTER: ALGEMENE VASTSTELLINGEN. -

Zoals reeds meermaals werd aangestipt, is de particulier, op het stuk van 
rechtsbescherming, aangewezen op een noodzakelijke samenwerking tussen 
het Hofvan Justitie en de nationale rechterlijke instanties (4). Bij de verdere 
uitbouw van het gemeenschapsrecht - waarbij een belangrijke rol toekomt 
aan de nationale wetgevende en uitvoerende organen - zal ook, normaler
wijze, de taak van de nationale rechter in belang toenemen. Aan deze taak 
van handhaving en toepassing van het europese recht - thans bestanddeel 
van het nationaal recht van ieder Lid-Staat -, werd door het verdrag van 
Rome geen wezenlijke afbreuk gedaan. Het Hof van Justitie blijft de uit
zonderingsrechtbank, die aileen optreedt in de gevallen, uitdrukkelijk in de 
verdragstekst bepaald (5). De rechtsbescherming die de particulier ten over-

(I) Zie over dit afgrenzingsprobleem, KooPMANs, T., in zijn commentaar op twee 
beslissingen van Nederlandse rechtscolleges waarbij afgezien werd van een verzoek om een 
prejudiciele beslissing, S.E. W., I967, I, biz. 46 e.v. 

(2) Zie Paris, 22 februari I967, in z. Soc. Techn. Min. t. Maschinenbau Ulm, Revue 
internationale de Ia propriete industriel/e et artistique, nr. 68, juni I967, biz. IOS; - Guidice 
Conciliatore, Milaan, I mei I966, Costa t/ E.N.E.L., Rivista di Diritto Europeo, 1966, 2, 
biz. 148 e.v.; - Finanzgericht des Saar/andes, IS november 1966, Europarecht, 1967, 2, 
biz. IJ8, Anmerkung G. N1cOLAYSEN, biz. 146-zs2. 
internationale de Ia proprietll industrielle et artistique, nr. 68, juni 1967, biz. 1os, noot Y. 
Saint; gal,- Guidice Conciliatore, Milaan, I mei 1966, Costa t/ E.N.E.L., Rivista di Diritto 
Europeo, I966, 2, biz. I48 e.v.; -Finanzgericht des Saar/andes, IS november 1966, Europa
recht, 1967, 2, biz. IJ8, Anmerkung G. NICOLAYSEN, biz. I46-IS2. 

(3) Onder de uitgebreide rechtsleer met betrekking tot dit probleem, zie o.m. DoNNER, 
A.M.- CHEVALIER, R.M.,- WAELBROECK, M.- WoLF, K.- NERI, S.- BRINKHORST, L.J. 
- SAMKALDEN, 1., Le ]uge national et le Droit communautaire, Leiden-Brussel, I966,; Droit 
Communautaire et Droit National, Semaine de Bruges, College d'Europe, 196s, vooral rap
porten LAGRANGE, M. (biz. 22-42), CATALANO, N. (biz. s6-86), MilNCH, F. (blz. 174-190); 
voor een overzicht van bibliografische gegevens, zie Rapports entre le Droit Communautaire 
et le Droit National, dossier bibliographique, Service de presse et d'iriformation des communautes 
europeennes, 1966. 

(4) Zie o.m. DoNNER, A.M., Droit national et droit communautaire : Points de rencontre, 
in Le ]uge national et le Droit communautaire, blz. 10. 

(S) VAN GERVEN, W., Overzicht, T.P.R., 1964, 728, nr. ISS; 770, nr. 203; 
- MilNcH, F., Competence des juridictions nationales. Leur tdche dans I' application du droit 
communautaire, in Droit communautaire et droit national, blz. I7S-176; - Vgl. art. 183 
E.E.G.-verdrag. 



staan van schending van het gemeenschapsrecht van de nationale rechter 
mag verwachten, lijkt tenslotte minstens even ver te moeten strekken als de 
rechtsbescherming die gewaarborgd wordt met betrekking tot schending 
van het nationale recht stricto sensu (I). 

Gedurende de periode voorafgaand aan 3I december 1966, hadden 
nationale rechterlijke instanties reeds in honderd drie en dertig gevallen 
een uitspraak gewezen in verband met regelen van europees recht (2). Dit 
aantal neemt steeds verder, in aanzienlijke mate toe. 

39 - HET ,SELF-EXECUTING" KARAKTER VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT.

Met betrekking tot de rechtsbescherming · moet de grondvraag beantwoord 
worden, in welke mate het gemeenschapsrecht rechtstreeks toepasselijk is, 
in die zin dat het, in hoofde van particulieren, onmiddellijke rechten en 
plichten schept, die door hen voor de nationale rechtsinstanties kunnen 
worden ingeroepen. Wat in het bijzonder de bepalingen van het E.E.G. 
verdrag zelf betreft, kan, sedert het in werking treden van het verdrag van 
Rome, een merkwaardige uitbreiding in het erkennen van het self-executing 
karakter worden vastgesteld (3). 
De toepasselijkheid van een dergelijke self-executing verdragsbepaling 
- artikel 85 E.E.G. verdrag- werd door de nationale rechter, omwille 
van een erkend karakter van openbare orde, zelfs ambtshalve onderzocht (4). 

Een nieuwe, belangrijke stap op de ingeslagen weg, vormt het arrest 
van het Hof van J ustitie in de zaak Liltticke (5). In antwoord op een verzoek 
om e4m prejudiciele beslissing, voorgelegd door het Finanzgericht voor 
Saarland; oordeelde het Hof dat artikel 95, lid I, van het E.E.G. verdrag, 
waarbij aan de Lid-staten het verbod wordt opgelegd de produkten van 
andere Lid-staten aan zwaardere binnenlandse belastingen te onderwerpen 
dan vergelijkbare nationale produkten, rechtstreeks bindend is, en ,voor de 
justiciabelen rechten doet ontstaan, die de nationale rechterlijke instanties 
moeten waarborgen". In verband met art. 95, 3de lid, dat voor de Lid
staten de verplichting inhoudt, uiterlijk aan het begin van de tweede etappe 

(l) Zie hierover DoNNER, A.M., o.c., biz. II. 
(2) Tiende Algemeen Verslag over de Werhzaamheden van de Gemeenschap, biz. 446, 

Tabel, nr. 32. Per land was de verdelingais voigt: Belgie: 18; Duitsland: 61; Frankrijk: 20; 
Italie: 7; Luxemburg: 1; Nederland: 26. In deze 133 gevallen zijn niet begrepen de ge
dingen waarbij aan hetHof een verzoek tot het bekomen van een prejudiciele beslissing werd 
voorgelegd. In de grate meerderheid der gevallen betrof het de regeien nopens de mede
dinging. Voor een overzicht van rechterlijke beslissingen met betrekking tot het kartei
recht, zie : VAN NoTTEN, M.M., Honderd rechterlijke beslissingen · betreffende het E;E.G. 
kartelrecht, S.E. W., 1967, biz. 314-344. 

(3) Zie hierover : o.m. SuETENS, L.P., The Application of Community Law in Belgium, 
Common Market Law Review, 1964-65, nr. 4, blz. 437; - EVERLING, U., Europiiisches 
Gemeinschaftsrecht und nationales Recht in der praktischen Rechtsanwendung Neue ]uristische 
Wochenschrift, 1967, II, biz. 466-467, met kritische beoordeling van deze tendens, biz. 
472-473-

(4) Hrb. Brussel, 30 juni 1967, ]ur. comm. Brux., 1967, 277 e.v., 289. 
(5) Hof, 16 juni 1966, z. 57-65, Firma A. Liitticke t. Hauptzollamt te Saarlouis, ]uris

prudentie, XII-4. 1966, blz. 345, met conclusies adv.-gen. GAND. 
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( I januari I962) bepalingen, strijdig met de in lid I en 2 voorgeschreven 
beginselen, af te schaffen of te herzien, werd het discriminatieverbod van 
lid I, op bij de inwerkingtreding van het verdrag bestaande bepalingen, 
toepasselijk verklaard vanaf de gestelde datum (I). 

Op meer dan een punt mag deze beslissing, met betrekking tot het al 
dan niet self-executing karakter van verdragsbepalingen, als een mijlpaal 
worden beschouwd (2). Het feit vooreerst, dat, in art. 95, wat de verplich
ting tot niet-discriminatie betreft, de Lid-staten als subjecten worden aange
duid, houdt, volgens het Hof, niet in dat particulieren de daarmee samenhan
gende rechten niet kunnen inroepen (3). Voor de eerste maal werd ook het 
self~executing karakter toegekend aan een bepaling die voor een Lid-Staat 
niet alleen een verbod, maar eveneens een verplichting tot handelen inhoudt 
(4). In het arrest werd daarbij onderstreept dat, wat de datum betreft waar
op deze verplichting moet zijn nagekomen (I januari I962) aan de Lid
staten geen enkele speelruimte is gelaten. Op de rechtstreekse toepasselijk
heid van het discriminatieverbod kan, volgens het Hof, slechts een uitzon
dering gemaakt worden met betrekking tot maatregelen, getroffen voor de 
gestelde datum, ter uitvoering van bij de inwerkingtreding van het verdrag 
bestaande, en met artikel 95, Iste lid, strijdige, bepalingen. Ter rechtvaar
diging van, en als criterium voor de rechtstreekse toepasselijkheid, werd ten
slotte, in de lijn van de vroegere rechtspraak, overwogen, dat de verbintenis 
van artikel95, Iste lid, duidelijken- behoudens de beperkte uitzonderings· 
clausule van lid 3 - onvoorwaardelijk bindend en uitvoerbaar is, en rechts
gevolgen sorteert zonder enige handeling van gemeenschapsinstellingen of 
Lid-staten : de gestelde verbodsbepaling is derhalve volledig en juridisch 
perfect (5). Deze uitspraak van het Hof, in bepaalde rechtsleer revolutio
nair genoemd, lijkt een belangrijk, eventuele uitbreiding in te leiden met 
betrekking tot de rechtstreekse toepasselijkheid van een reeks verdrags-

(I) furisprudentie, XII-4, I966, biz. 356. 
(2) Zie hierover o.m. Tiende algemeen verslag over de werkzaamheden ... , biz. 44I-442; 

- WAELBROECK, M., L'applicabilite directe de !'art. 95 du Traite C.E.E., Cahiers de droit 
europeen, I967, 2, biz. I84 e.v.; - EVERLING, U., o.c., Neue ]uristische Wochenschrift, 
1967, I I, biz. 466-467; -STEVENs, W.F.C., De betekenis van de artikelen 95 en 96 van 
het E.E.G. verdrag, S.E. W., 1967; 2, biz. 62-76. 

(3) ]urisprudentie, XII-4, 1966, biz. 354; - anders : Finanzgericht Baden-Wiirttem
berg, 2I maart I967, II, 993-998/66 Z, Common Market Law Review, 1967, biz. 73, met 
kritische noot door K. HoPT. 

(4) Bepalingen waarbij aan de Lid-staten wordt opgelegd zich te onthouden zgn Stand
still bepalingen, zoals art. I2, 37-2, 53 van het E.E.G. verdrag, werden vroeger reeds, 
rechtstreeks toepasselijk verklaard: zie Hof, 5 februari I962, z. 26-62, ]urisprudentie, IX, 
biz. 3; idem, IS juli I964, z. 6-64, ]urisprudentie, X, biz. 1203.- Op grond van de verplich
ting tot handelen ontkende adv.-gen. GAND, het self-executing karakter van het discrimina_tie
verbod van artikel 95 (zie conclusies bij Hof, 8 juli 1965, z. Io-65, ]urisprudentie, Xl-8, 
biz. 567). In zijn conclusies in z. 57-65, kwam dezelfde adv.gen. tot het tegenovergesteld 
besluit. 

(5) ]urisprudentie, XII-4, I966, biz. 354; - zie ook Hof, 5 februari I962, z. 26-62, 
]urisprudentie, IX, biz. J, waarnaar uitdrukkelijk verwezen wordt in de conclusies van 
adv.-gen. GAND, furisprudentie, XII-4, 1966, biz. 363. 

143 



her1alingen die, eveneens aan de Lid-staten de verplichting opleggen tot het 
treffen van maatregelen voor een vastgestelde termijn (I). 

Wat het secundair gemeenschapsrecht betreft, is de rechtstreekse 
toepasselijkheid van verordeningen, uitdrukkelijk bepaald in het Verdrag (2). 
Een cassatiemiddel, gegrond op schending van·verordening I7 van de Raad, 
werd door het Belgisch hof van cassatie, ontvankelijk geacht (3). 

In verband met de vraag of particulieren in geen enkel geval onmiddel
lijke rechten kunnen ontlenen aan richtlijnen en beschikkingen gericht tot eeit 
Lid-staat, is het debat blijkbaar niet gesloten (4). Ten gevolge van het arrest 
in de zaak Liitticke, lijkt inderdaad de mogelijkheid open gesteld voor een 
minder strake hooding met betrekking tot richtlijnen die beantwoorden aan 
de door het Hof en de advocaat-generaal vooropgezette criteria voor de 
rechtstreekse toepasselijkheid (5). In de lijn van een interpretatie in ruime 
zin van het self-executing karakter, moet tenslotte de uitspraak van het Hof 
vermeld worden, waarbij beschikkingen van de Commissie, gericht tot een 
Lid-staat, en strekkend tot het in stand houden, de wijziging of de opheffing 
van vrijwaringsmaatregelen, getroffen overeenkomstig artikel 22 Verorde
ning I9, onmiddellijk uitvoerbaar en derhalve rechtstreeks toepasselijk, werden 
geacht (6). 

40 - CoNFLICT : GEMEENSCHAPSRECHT - NATIONAAL RECHT - PROBLEEM
STELLING (7)- In de mate dat particulieren rechtstreeks rechten kunnen 
ontlenen aan gemeenschapsrechterlijke bepalingen, rijst de vraag hoe even
tude conflicten tussen deze regelen en het nationaal recht stricto sensu -door 
de nationale rechter- die met de toepassing van beide belast is-, moeten 
worden opgelost. 

(I) Zie WAELBROECK, M., o.c., biz. I9I, met verwijzing naar BRINKHORST, L.J.,Het 
Hof van ]ustitie van de Europese Gemeenschappen, Rechtspraakoverzicht I965-66, Bestuurs
wetenschappen, I966, biz. 387, 39I;- EvERLING, U., o.c., biz. 466, voetnoot I4. 

(2) Artikel I89, 2de lid, E.E.G. verdrag. 
(3) In tegenstelling met het middel, gegrond op schending van een norm, bevat in een 

arrest van het HofvanJustitie: Cass., 8juni I967, f. T., I967, 458, 47I, conclusies Adv.gen. 
F. DuMON, vooral biz. 460-461. 

(4) Het kategoriek ontkennen van de rechtstreekse toepasselijkheid wordt gekritiseerd, 
o.m. door M. WAELBROECK, in Cahiers de droit europeen (1967, 2, biz. 193); - DuMoN 
F., (m.b.t. les directives inconditionnelles), in Droit communautaire et droit national, biz. 
157-159. In andere zin: o.m. EVERLING, U., o.c., biz. 466-467, met verwijzingen; KoOIJ
MANS, P.H., De richtlijn van het Europese Gemeenschapsrecht, karakter, functie en rechtsge
volg, S.E. W., 1967, 3, biz. 122-156. 

(5) zie KooiJMANS, P.H., o.c., biz. 146. 
(6) Hof, 1 juli 1965, gev. z. 106 en 107-63, Jurisprudentie, Xl-8, 1965, biz. 507, Ver

zoeksters - particuliere ondernemingen- Werden geacht rechtstreeks en individueel geraakt 
te zijn door de aangevochten beschikking; zie commentaar, WAELBROECK, M., o.c., biz. 193. 

(7) zie over dit probleem, o.m. VAN PANHUYS, H.F., De verhouding tussen het volken
recht, het gemeenschapsrecht en het recht der Lid-staten in het Iicht van het mandaat van rech
ters, in De rechtsorde der Europese gemeenschappen tussen het internationale en het nationale 
recht, Deventer, 1966,; -EBERHARD GRABITZ, Gemeinschaftsrecht bricht nationales Recht, 
Hamburg 1966;- CoNSTANTINIDES-MtGRET, C., Le droit de Ia C.E.E. et l'ordre juridique 
des etats membres, Paris, 1967, 224 biz.; -De individuele rechtsbescherming in de Europese 
Gemeenschappen, postdoctorale leergang, 1965-66, Kath. Univ. Leuven, Fac. der Rechts
geleerdheid, 1967. 
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41 - CONFLICT: GEMEENSCHAPSRECHT-NATIONALE GRONDWET (1). - Uit 
de besproken periode kunnen vooreerst enkele arresten worden aangestipt 
die zich uitgesproken hebben over bezwaren van grondwettelijke aard, 
aangevoerd tegen het verdragsrecht. De rechtsgeldigheid en het grondwette
lijk karakter van de Duitse wet ter goedkeuring van het verdrag van Rome, 
werd in verscheidene gevallen, uitdrukkelijk door de Duitse rechterlijke 
instanties, alsook door een overwegende rechtsleer, geaffirmeerd (2). Grond
wettelijke bezwaren tegen een Duitse wet, ter uitvoering van een verorde
ning van de Raad, werden eveneens afgewezen (3). Ter gelegenheid van een 
gelijkaardige beslissing, getroffen met betrekking tot de grondwettigheid 
van artikel85 E. E.G. verdrag, overwoog het Oberlandesgericht van Miinchen 
dat die E. W.G. nach siebenjiihrigen Bestand ein verfassungsmiissig unbedenk
licher Bestandteil der Deutschen Rechtswirklichkeit geworden ist (4). Naar 
aanleiding tenslotte van een verzoek, voorgelegd door de rechtbank van 
Turijn, bevestigde het Italiaans Constitutioneel Hof de grondwettigheid 
van het verdrag tot oprichting van de E.G.K.S., meer bepaaldelijk, van de 
artikelen 33, 2de lid, 41, en 92, 3de lid van dit verdrag. Daarbij werd onder 
meer het eigen karakter van het gemeenschapsrecht, verschillend van de 
nationale rechtsorde stricto sensu, onder~treept (5). 

Deze enkele uitspraken, in overeenstemming overigens met de heer
sende rechtsleer, wijzen erop dat- voor zover de grondwettigheidsvraag in 
verband met het gemeenschapsrecht voor de nationale rechter van bepaalde 
Lid-staten han opgeworpen worden -, de verdragsbepalingen en de goed
keuringswet niet zullen terzijde gesteld worden op grand van een beweerde 
strijdigheid met de nationale grondwet (6). 

(1) Zie hierover o.m. CATALANO, N., La position du droit communautaire dans le droit 
des etats membres, in Droit communautaire et droit national, biz. 57-66 ;-voor een overzicht 
in de verschillende lid-staten, zie Le juge national et le droit communautaire;-DERoussE, 
F., Verslag nopens de toepassing van het gemeenschapsrecht door de Lid-staten, Zittingsdocu
menten Europees Parlement, Doc, 38, 3 mei 1967, biz. 5 e.v. 

(2) Finanzgericht Munster, 28 september 1965, Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs
beraters, 1965, 20-21, bb:. 462;- Bundesfinanzhof, 25 april 1965, Aussenwirtschaftsdienst, 
1967, 2, blz. 227-229; Europarecht, 1967, 3, biz. 239;- Finanzgericht Diisseldorf, 7 juli 1965, 
FG, IV 85/64-Z, Aussenwirtschafstdienst, 1965, biz. 299; - in andere zin: Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz, 14 november 1963, S.E. W., 1964, blz. 285 e.v; - WoLF, K., Le juge 
allemand et le droit des communautes europeennes, in Le juge national et le droit communautaire, 
biz. 70-73; deze uitspraak kan als overruled worden beschouwd;- zie HoPT, K., Report 
on recent German decisions, in 4 Common Market Law Review, 1966-67, biz. 450 e.v. met 
verwijzingen naar rechtsleer. 

(3) Finanzgericht Munster, 28 september 1965, o.c. 
(4) OLG Munchen, 17 februari 1966, Europarecht, 1967, 3, biz. 247. 
(5) Arrest van 16 december 1965, Supplemento della Giurisprudenza Constituzionale, 

1965, biz. 478; Europarecht, 1966, 2, biz. 146, Anmerkung H. GLAESNER, biz. 149-152; 
- zie eveneens DEROUSSE, F., Verslag, Doc. 38, biz. 3-4. De rechtbank van Turijn had 
twijfel geuit nopens de grondwettigheid van het E.G.K.S. verdrag, in het bijzonder omdat 
dit strijdig zou zijn met de artikeien van de ltaliaanse grondwet betreffend de rechtsbescher
ming van particulieren. 

(6) Een zelfde oplossing lijkt, aithans in beginsel, en ai naar gelang de aard van de 
getroffen maatregei, aanvaardbaar met betrekking tot overheidshandelingen, genomen ter 
uitvoering van verdragsbepalingen. 
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.~2 - CoNFLICT: GEMEENSCHAPSRECHT-NATIONALE WET.~ VooRRANG VAN 
HET GEMEENSCHAPSRECHT.- Naarmate het gemeenschapsrecht zich verder 
ontwikkelt, wordt de hypothese van een eventueel conflict met regelen van 
de nationale rechtsorde stricto sensu steeds min theoretisch. Hierbij moet het 
belang worden onderstreept van een ruimere erkenning van het self-execu
ting karakter der gemeenschapsrechtelijke bepalingen, in die zin dat parti
culieren steeds meer, aan dergelijke bepalingen rechtstreeks rechten kun~ 
nen ontlenen die door de nationale rechtelijke instanties moeten gewaar
borgd worden (I). In de loop der laatste jaren heeft zich wel, met groeiende 
duidelijkheid, de strekking afgetekend, in geval van werkelijke conflict, het 
gemeenschapsrecht te laten prevaleren hoven daarmee strijdige bepalingen 
van nationaal recht (2). De principiele voorrang van het gemeenschapsrecht 
wordt daarbij als conditio sine qua non beschouwd voor het doeltreffend 
functioneren van de Europese gemeenschappen, wier bestaan het resultaat is 
van de gezamelijke beslissing der Lid-staten (3). Zowel de rechtspraak van 
het Hof van Justitie als verscheidene beslissingenvan nationale rechterlijke 
instanties, bekrachtigden de gestelde prioriteit (4). Volgens een weliswaar 
niet unaniem gedeelde, maar toch overheersende opvatting geldt dit be
ginsel eveneens met betrekking tot nationaal recht van latere datum. De 
lex posterior derogat priori .regellijkt in dit verband meer en meer verlaten 
te worden (5). ·In deze gedachtengang zou de oplossing van de conflict-

(I) Hof, I6 juni I966, ]urisprudentie, XII-4, I966, biz. 356. De gevoigen van het arrest 
in de zaak Liiiticke (5•F6:S),-wa.ar5ij art. 95 rechtstreeks toepasselijk wetd verkiaard, zijn in 
dit verband veeibetekenend. In het eerste kwartaai, voigend op de beslissing, Werden, op 
grand van strijdigheid met het verdrag, il). ISO.ooo gevallen, Umsatzausgleichsteuerbescheide 
van de Duitse beiastingsautoriteiten, aangevochten. Zie hierover: EVERLING, U. o.c., 
Neue ]uristische Wochenschrift, I967, II, biz. 467-468. 

(2) zie DEHOussE, F., Verslag, Europees Parlement, Doc. 38, 3 mei 1967, biz. 2-3 en 
Ontwerp-resoiutie van het Europees Pariement, o.c. ; - LAGRANGE, M., La Primaute du 
droit communautaire sur le droit national, in Droit communautaire et droit national, biz.22-42, 
3iscussie, biz. 43-54·; - EVERLING, U., o.c., biz. 465-473, met tairijke verwijzingen. 

(3) SuETENS, L.P., The application of Community law in Belgium, 2 Common Mark11t 
Law Review, I964-65, biz, 436; - Suy, E., Les rapports entre le droit. communautaire et le 
droit interne des etats memb.res. Centre international d'etudes et de. recherches .europeennes, 
Luxembourg, 1964, biz . .23-24; - DE VIsSCHER, P., Droit et jurisprudence belges en matiere 
d'inexecution de conventions internationales, Revue beige d{! droit international, 1965, biz. I29 : 
De functionality van de geineenschappen, wordt eveneens ais basisprincipe voorop gesteid 
door IPsEN, H., The relationship between the law of the European Communities. and National 
Law, Common Market Law Review, 1965, biz. 393· 

(4) Hofvan Justitie, IS juli 1964, z. 6-64, Costa E.N,E.L.,- zie VAN GERVEN, W., 
Overzicht, T.P.R., I964, 780-782, nr. 2I3; - Finanzgericht Munster, 28 september I965, 
Aussenwirtschaftsdienst des Betriebsberaters, I965, 20-:n, biz. 463, geciteerd in EvERSEN
SPERL, Repertoire de Ia jurisprudence relative aux traites instituant les communautes europe
ennes, 1965, nr. 20I7; - Finanzgericht Saarland, IS november I966, Entscheidungen der 
Finanzgerichte, I967, nr. 83, biz. 76-79; Europarecht, 1967, 2, biz. 138; -.,-- Landesarbeits
gericht Frankfurt a.M., 5 juli 1965 (m.b.t. een verordening van de Raad), gecit. door 
EVERSEN-SPERL, o.c., I965, nr. 2250; - Tariefcommissie, 2I december 1965 (verorde
l).ing), gecit. door EvERSEN-SPERL, o.c., nr. 2023; - Finanzgericht Bremen, 17 augustus 
I966, Zeitschrift fur Ziille und Verbrauchsteuern, nr. I, januari 1967; - in andere zin : 
een aii!:enstaand arrest van het Finanzgericht van Baden- Wilrttemberg, 2I maart I967, 
Common Market Law Review, 1967, biz. 73, kritische noot door K. HoPT. 

(5) Baanbrekend op dit stuk, mag de mercuriaie genoemd worden van proc. gen. 
HAY01T DE TERM1COURT, R., Le Conflict Traite-Loi interne, ]. T., I963, 48I e.v.; ~. W., 
I963-64, 73-94; zie commentaar SuETENs, L.P., o.c., 2 Common Market Law Review, 1964-
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situatie dan bestaan in het niet toepassen van de maatregel van nationaal 
recht, getroffen in strijd met het gemeenschapsrecht (1). Reeds in een be
slissing van 1965 werd aldus een Duitse ministeriele verordening, wegens 
strijdigheid met verordeningen vari de Raad en van de Commissie rechts
unwirksam verklaard (2). In een uitspraak van de Giudice Conciliatore van 
Milaan werd een nationale wet- in casu, de Italiaanse wet nr. 1643 van 
6 december 1962 tot oprichting van de Ente Nazionale per l' Energia Ellettrica 
- strijdig geacht met diverse verdragsbepalingen en derhalve als ongeldig 
en niet-toepasselijk ter zijde geschoven (3). Na vastgesteld te hebben dat 
een Frans besluit van 3 juli 1963 niet beantwoordde aan de berekenings· 
:tnodaliteiten, voorgeschreven in artikel4, verordening 91 van de Commissie, 
besloot de Franse Conseil d'Etat tot de opheffing van het litigieus decreet (4). 

43 - BESLUIT.- Indien met betrekking tot de toepassing en de handhaving 
van het gemeenschapsrecht door de nationale rechter, enkele leidende 
beginselen weliswaar scherpere vorm aannemen, blijven niettemin een aantal 
vragen op een definitieve oplossing wachten. 

De gevolgen van het al dan niet self-executing karakter van het toepasse
lijk gemeenschapsrecht lijken onder meer niet duidelijk. Het begrip zelf der 
rechtstreekse toepasselijkheid is overigens nag niet klaar afgelijnd. De vraag 
kan oak gesteld worden in welke mate het mogelijk of wenselijk is dat de 
nationale rechter zich uitspreekt over de geldigheid van bepaalde normen van 
gemeenschapsrecht (5). 

6s, biz. 434; - WAELBROECK, M., Le juge beige et le droit communautaire, in Le juge national 
et le droit communautaire biz. 3S-38. Volgens deze auteur zou het self-executing karakter van 
de ingeroepen verdragsbepaling, zelfs geen noodzakelijke voorwaarde zijn voor het erkennen 
der prioriteit;- DERoussE, F., o.c., biz. 3;- BRINKHORST, L.J., De Nederlandse Rech
ter en het Gemeenschapsrecht, S.E. W., 1966, 2, biz. 65, biz. 92.; - Finanzgericht Bremen, 
I7 augustus I966, I.e.; - Giudice Conciliatore Milaan, 4 mei I966, Costa t. E.N.E.L., 
Rivista di Diritto Europeo, I966, 2, biz, I48; Europarecht, I966, 4, biz. 360, noot C. SAssE, 
biz. 363-366; Cahiers de droit europeen, 1967, 2, biz. I94• kritische noot door FERRARI 
BRAvo, biz. 200-228; - Finanzgericht Saarland, 9 september 1966, Entscheidungen der 
Finanzgerichte, 1966, biz. ss8; -anders: Finanzgericht Baden- Wurttemberg, 2I maart I967, 
S Common Market Law Review, I967, biz. 73· 

(1) Donner, A.M., Droit national et droit communautaire: points de rencontre, in Le 
juge national et le droit communautaire, biz. 11. 

(2) Finanzgericht Diisseldorf, 7 juli I96S, FGIV 8s/64-Z, Aussenwirtschaftsdienst I965, 
299· 

(3) Beslissing van 4 mei I966, in z. Costa t. E.N.E.L.; de gestelde premisse van werke
Iijk conflict tussen deze wet en de ingeroepen verdragsbepalingen, lijkt echter vatbaar voor 
ernstige kritiek, zie FERRARI BRAvo, L., Cahiers, I967, nr. 2, biz. 200 e.v. 

(4) Conseil d'Etat, IS februari I967, Actuatilite ]uridique, Droit administratif I967, 
nr. s. biz. 287; Europarecht, I967, 3, biz. 247· De conseil d'Etat, steunde echter zijn beslis
sing op het Frans recht dat, voor de desbetreffende berekeningen, uitdrukkelijk naar de 
verordening 9I verwees. 

(S) zie Verwaltungsgericht Frankfurt, I2 december I966, Aussenwirtschaftsdienst des 
Betriebsberaters, biz. 67-7I, nr. 2, IS februari I967, waarbij de gedeeltelijke rechtsongeldeg
heid van verordening nr. I02{64 van de Commissie werd uitgesproken. Volgens het Ver
waltungsgericht was de Commissie, bij .het opleggen van bepaalde verplichtingen in artikel 
I en 7 van deze Verordening, haar bevoegdheid te buiten getreden, 
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De verdere ontwikkeling van het gemeenschapsrecht en zijn verstrenge
ling met regelen van nationaal recht, zullen waarschijnlijk aanleiding geven 
tot meer en meer conflictsituaties waarvoor de oplossing niet altijd duidelijk 
-of bevredigend is (1). De taak van de nationale rechter bij de handhaving 
van het europese recht is bijzonder delicaat, vooral op een ogenblik waar dit 
recht op zoveel punten nog niet tot rijpheid is gekomen. Des te wenselijker 
komt het voor, overhaastige, categorieke beslissingen te vermijden, en, 
daarentegen, althans in het huidig stadium, en spijts de eventuele bezwaren 
van praktische aard, ruimschoots gebruik te maken van de in het Verdrag 
zelf neergelegde prejudiciele procedure (2). Hoewel het gezegde bijna een 
gemeenplaats geworden is, zij tenslotte nogmaals nadruk gelegd op de 
noodzakelijke loyale samenwerking tussen aile nationale- en gemeenschaps
instanties, conditio sine qua non voor de harmonische uitbouw en handhaving 
van .het gemeenschapsrecht, derhalve ook voor een doeltreffende rechts
bescherming der particulieren. 

(1) Zie a.m. Van den Heuvel, H., Some unsolved problems in Community Law concer
ning Restrictive Trade Practices, Common Market Law Review, 1966-67, 11, blz. 465-473. 
De belangrijke rol en verantwoordelijkheid van de wetgevende en uitvoerende organen, 
meet hierbij oak onderstreept worden. 

(z) In dit verband mag wel betreurd worden dat het Belgisch hof van cassatie een 
- op evidente wijze- geboden gelegenheid niet heeft aangegrepen om het Hof van Justitie 
zich te laten uitspreken over het nag steeds duister begrip der voorlopige geldigheid van kar
telovereenkomsten (Cass., 8 juni 1967, J.T., 1967, 458 e.v., met conclusies adv. gen. F. 
DuMoN). 


