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INLEIDING 

1. De rechtsbescherming van particulieren tegen onrechtmatig han
delen of niet-handelen van de legislatieve en administratieve commu
nautaire overheid voltrekt zich in het Europese gemeenschapsrecht 
(ik bespreek hierna uitsluitend het EEG-Verdrag) via vorderingen 
tot nietigheid of wegens nalaten. Particulieren kunnen nl. het hande
len, of nalaten te handelen, van de Raad en van de Commissie voor 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aanvechten. 
In het geval van een normatieve handeling kunnen zij dat slechts 
wanneer de handeling hen rechtstreeks en individueel raakt 
(art. 173 EEG) resp. wanneer de betrokken instelling nagelaten heeft 
te hunnen aanzien een handeling te verrichten (art. 175 EEG). Parti
culieren kunnen bovendien, voor het Hof, de Gemeenschap (buiten
contractueel) aansprakelijk stellen, ook wegens onrechtmatig nor
matief handelen of niet-handelen, tot vergoeding van de schade die 
hen daardoor werd berokkend (art. 215 EEG). 
In deze bijdrage gaat het uitsluitend over de laatstgenoemde norma
tieve aansprakelijkheid. Zij wordt hierna (onder III) in verband 
gebracht met een door een recent arrest van het Hof in de zaken 
Francovich en Bonifaci erkende (buitencontractuele) aansprakelijk
heia van Cle Li<:f:.Staten (hiefna de , ,Francovicn' '-aansprakeliJkhetd 
genoemd) wegens schending van gemeenschapsrecht, meer bepaalde
lijk wegens niet of niet-correcte uitvoering van richtlijnen (daar
over II). Met dit arrest werd een nieuwe (reuzen-)stap gezet op het 
vlak van de bescherming van voor particulieren uit het gemeen
schapsrecht voortvloeiende individuele rechten. Deze bescherming 
(die hierna kort onder I wordt geschetst) voltrekt zich via de nationa
le rechter die daarbij desgewenst, ter interpretatie van het gemeen
schapsrecht, de hulp van het Hofvan Justitie kan inroepen door aan 
dat Hof een prejudiciele vraag te richten (art. 177 EEG). 

I. VAN ,DIRECTE WERKING" NAAR ,DAADWERKELIJKE RECHTS

BESCHERMING'' 

2. Directe werking. Sedert het Hof in het Van Gend & Loos-arrest 
van 5 februari 1963(1) aanvaard heeft dat bepalingen van het EEG
Verdrag rechtstreekse werking kunnen hebben, is de leer van de 
directe werking tot grote ontwikkeling gekomen. Directe of recht
streekse werking betekent dat een verdragsbepaling, die verplichtin-

(1) Arrest van 5 februari 1963, zaak 26/62, Jurispr., 1961, 1. 
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gen oplegt aan de Lid-Staten en er niet toe strekt om aan particulieren 
rechten toe te kennen, niettemin door een particulier voor een 
(nationale) rechter kan worden ingeroepen om uit die bepaling 
rechten in zijn voordeel af te leiden(2). Dergelijke directe werking 
(die slechts aanwezig is wanneer de verdragsbepaling voldoende 
precies en onvoorwaardelijk is) geldt verticaal, d.w.z. zij kan door 
een ,onderdaan" tegen een Lid-Staat worden ingeroepen. Uit de 
rechtspraak van het Hof blijkt evenwel dat aan sommige verdragsbe
palingen, alleggen zij enkel een verplichting op aan Lid-Staten, ook 
een horizontale werking toekomt. Dit betekent dat een dergelijke 
bepaling door particulieren (b.v. werknemers) ook tegen andere 
particulieren (hun privaatrechtelijke werkgever) kan worden ingeroe
pen tot vrijwaring van rechten die voor eerstgenoemden uit de 
verdragsbepaling voortvloeien. Op grond van een dergelijke horizon
tale werking, kunnen zij deze rechten derhalve ten laste van andere 
particulieren door een nationale rechtbank afdwingbaar horen 
verklaren(3). Het meest bekende voorbeeld biedt artikel 119 EEG 
houdende beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen 
voor gelijke arbeid(4). 
De consequenties verbonden aan de verticale directe werking die 
verdragsbepalingen tegen Lid-Staten kunnen hebben, zijn verrei
kend. In verband met een ltaliaanse wet die door het Constitutionele 
Hof van dat land (no g) niet ongrondwettig was verklaard, stelde het 
Hofb.v. dat de wet, zonder dergelijke verklaring afte wachten, door 
de Italiaanse lagere rechter buiten toepassing moest worden gelaten 
indien zij in strijd bleek te zijn met een rechtstreeks werkende 
bepaling van gemeenschapsrecht(5). En in verband met een Britse 
wet waarvan door particulieren werd beweerd dat zij rechtstreeks 
werkende verdragsbepalingen schond, antwoordde het Hof op preju
diciele vraag van het House of Lords, dat een nationale rechter die 
in een bij hem aanhangig geding betreffende het gemeenschapsrecht 
van oordeel is dat het enige wat hem belet voorlopige maatregelen 
te gelasten, een regel van nationaal recht is (in dat geval een aloude 
regel van common law), die regel buiten toepassing moet laten(6). 

(2) In wezen gaat het om derdenwerking ten behoeve van particulieren van een tussen de 
contracterende Lid-Staten door de verdragsbepaling in het !even geroepen verplichting. 
(3) In een dergelijk geval gaat het in wezen om derdenwerking ten behoeve van de enen en 
ten taste van de anderen. 
(4) Arrest van 8 april 1976, zaak 43/79, Defrenne, Jurispr. 1976, 455. 
(5) Arrest van 9 maart 1978, zaak. 106-77, Simmenthal, Jurispr., 1978, 629. 
(6) Arrest van 19 juni 1990, zaak 213/89, Factortame, Jurispr., 1990, I-2433. 
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3. Niet aileen verdragsbepalingen kunnen directe werking hebben, 
ook bepalingen van een richtiijn kunnen dergelijke werking bezitten. 
De omstandigheid dat een richtlijn, anders dan een verordening, niet 
,verbindend (is) in ai haar onderdeien en( ... ) rechtstreeks toepasse
lijk in eike Lid-Staat", maar siechts ,verbindend (is) ten aanzien van 
het te bereiken resuitaat voor eike Lid-Staat waarvoor zij bestemd 
is" (art. 189 EEG), staat daaraan niet in de weg. Indien een Lid
Staat, aan het einde van de in de richtlijn voorgeschreven periode, 
de richtlijn niet dan wei onvolledig of onjuist heeft omgezet in zijn 
nationaal recht, kan een particulier zich rechtstreeks beroepen op de 
bepalingen van de richtlijn, ais deze onvoorwaardelijk en voidoende 
nauwkeurig zijn. Het Hof steunt deze directe werking van een uit 
zichzeif niet rechtstreeks werkende richtlijnbepaling op de overwe
ging, dat een Lid-Staat ,het feit dat hij zijn uit de richtlijn 
voortvioeiende verplichtingen niet is nagekomen, niet aan de particu
Iieren (kan) tegenwerken"(7). Hierin wordt een verwijzing gezien 
naar het aigemeen rechtsbeginsei ,,nemo auditur suam turpitudinam 
allegans", voigens hetweik een persoon zich niet, bij wijze van 
verweer tegen andermans aanspraken, achter de eigen tekortkoming 
mag verschuilen. 
Uit bovenstaande redengeving voigt dat aan richtlijnbepalingen, ai 
zijn ze ·onvoorwaardelijk- en voidoende nauwkeurig ·geformuieerd, 
geen horizontale rechtstreekse werking kan worden toegekend(8). Zij 
kunnen dus niet door particulieren tegen andere particulieren worden 
ingeroepen, aangezien aan Iaatstgenoemden geen tekortkoming bij 
de omzetting van de richtlijn kan worden verweten. Deze stellingna
me heeft het Hof evenwei niet beiet, het begrip ,Lid-Staat" (ten 
aanzien van deweike, de richtlijnbepaiing wei rechtstreeks werking 
heeft) zeer ruim uit te Ieggen, in die mate dat ook gedecentraliseerde 
of gemeentelijke overheden en zelfs openbare ondernemingen onder 
het begrip zijn gebracht(9), ook ai hebben die overheden of onderne
mingen geen schuid aan de niet-correcte uitvoering van de omzet
tingsverplichting door de betrokken Lid-Staat(lO). 

4. Ook in andere Verdragen dan de drie gemeenschapsverdragen 

(7) Arrest van 19 januari 1982, zaak 8/81, Becker, Jurispr., 1982, 53 (r.o. 24). 
(8) Arrest van 26 februari 1986, zaak 152/84, Marshall, Jurispr., 1986, 723. 
(9) Zie wat openbare ondernemingen betreft, het arrest van 12 juli 1990, zaak C-188/89, 
Foster, Jurispr., 1990, I-3313. 
(10) Zie daaromtrent mijn conclusie in de zaak C-262/88, Barber, Jurispr., 1990, I-1912, en 
in de hierboven geciteerde zaak Foster, Jurispr., 1990, I-3326 
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(EEG, EGA, EGKS), en met name in Verdragen welke door de 
Gemeenschap met derde landen zijn gesloten, kunnen volgens de 
rechtspraak van het Hof bepalingen voorkomen waaraan particulie
ren rechten kunnen ontlenen tegen een Lid-Staat. Zo kan, volgens 
hetHof, een in Belgie wonende Marokkaanse- dochter van een in 
dat land tewerkgestelde Marokkaan - aan de associatie-overeen
komst die de Gemeenschap met haar land heeft gesloten, een recht 
op wachtvergoeding ontlenen tegen de Belgische Staat die haar deze 
vergoeding op grond van haar nationaliteit had ontzegd(ll). Ret Hof 
meende nl. dat het artikel van de associatie-overeenkomst dat dis
criminatie op grond van nationaliteit verbiedt op het gebied van de 
sociale zekerheid, rechtstreekse werking heeft tegenover de Lid-Sta
ten. 
Een uitzondering daarop vormt de GATT. Ofschoon het Hof van 
oordeel is dat de Gemeenschap in de rechten van de Lid-Staten is 
getreden wat betreft de uit dit Verdrag voortvloeiende rechten en 
plichten, was het niet bereid aan bepalingen daarvan rechtstreekse 
werking toe te kennen en zulks omdat de flexibiliteit van de bepalin
gen van dat Verdrag, i.h.b. inzake afwijkingsmogelijkheden en 
geschillenbetwisting, zich daartegen zou verzetten(l2). Ook aan het 
EVRM kent het Hof geen rechtsteekse werking toe als dusdanig, 
maar het aanvaardt wei dat de daarin (en in de constitutionele 
tradities van de Lid-Staten) besloten principes een integrerend deel 
uitmaken van het gemeenschapsrecht(13). Dit betekent dat althans 
deze principes rechtstreekse uitwerking hebben. 

5. Gemeenschaps- (meer bepaaldelijk richtlijn)conjorme interpreta
tie. Uit het voorgaande blijkt dat de rechtsbescherming van 
particulieren ten aanzien van de Lid-Staten die het gemeenschaps
recht schenden, dank zij de leer van de directe werking, in belangrijke 
mate werd uitgebreid. Zodra een bepaling van gemeenschapsrecht, 
zelfs een bepaling van richtlijn (waarvoor de omzettingsperiode 
verstreken is), onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is, kan 
een particulier die bepaling voor een nationale rechter inroepen. Dit 
brengt mee dat hij via rechterlijke tussenkomst nationale regelen of 
administratieve praktijken die met de direct werkende bepaling van 
gemeenschapsrecht strijdig zijn, kan ontkrachten. 

(11) Arrest van 31 januari 1991, zaak C-18/90, Kziber, Jurispr., 1991, 1-199. 
(12) Maar zie het arrest van 22 juni 1989, zaak C-70/87, Fediol III, Jurispr., 1989, 1781. 
(13) Zie (ondermeer) arrest van 14 mei 1974, zaak 4173, Nold, Jurispr., 1974, 491, r.o. 13. 
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De leer van de rechtstreekse werking kan particulieren echter niet 
helpen wanneer de bepaling van gemeenschapsrecht, meer bepaalde
lijk van een richtlijn, waarop zij zich beroepen om de onverenigbaar
heid van een nationale regeling met het gemeenschapsrecht aan te 
tonen, niet onvoorwaardelijk of onvoldoende nauwkeurig is. 
Evenmin kunnen zij een dergelijke bepaling, al is zij precies en 
onvoorwaardelijk, tegen andere particulieren (m. a. w. horizontaal) 
inroepen. Nochtans, ook in een dergelijke situatie komt de recht
spraak van het Hof hen ter hulp. Van de nationale rechter wordt nl. 
(op grond van art. 5 EEG-Verdrag) verwacht, aldus het Hofvoor het 
eerst in een arrest van 10 april1984(14), dat hij zijn nationaal recht 
zoveel mogelijk zou interpreteren in overeenstemming met het ge
meenschapsrecht, met inbegrip van richtlijnen (ook v66r het verstrij
ken van de omzettingstermijn), waardoor een onverenigbaarheid van 
het nationaal recht met het gemeenschapsrecht kan worden voor
komen. Door middel van een dergelijke gemeenschapsconforme 
interpretatie van het nationale recht, krijgt de klagende particulier 
dan toch voldoening, niet omdat hij rechten kan ontlenen aan direct 
werkend gemeenschapsrecht (quod non in de huidige veronderstel
ling), maar omdat die rechten door het nationale recht, eenmaal dat 
recht op een gemeenschapsconforme manier is gelnterpreteerd, ook 
ten aanzien van andere particulieren worden-gewaarb0fgcl-. - ---~ 

6. Aan de verplichting om nationaal recht uit te leggen in overeen
stemming met het gemeenschapsrecht (in het bijzonder richtlijnen), 
zijn grenzen gesteld. In de eerste plaats is er een begrenzing die 
voortvloeit uit algemene (van het gemeenschapsrecht deel uitmaken
de) rechtsbeginselen en met name uit het beginsel van rechtszekerheid 
en het verbod van terugwerkende kracht(15). In de tweede plaats is 
er de begrenzing die voortvloeit uit wat een rechter kan en mag. 
Ofschoon van hem mag worden verlangd dat hij onder de in zijn 
nationaal recht gangbare interpretatiemethoden degene kiest die het 
gewenste (gemeenschapsrechtelijk conforme) resultaat oplevert, 
dient hij b.v. niet een bepaling van nationaal recht contra legem uit 
te leggen(l6). 

(14) Gewezen in zaak 14/83, von Colson en Kamann, Jurispr., 1984, 1891. Daarover BET
LEM, G., ,Een vierde type van rechtswerking", N.J.B., 1991, 1363. 
(15) Zie arrest van 8 oktober 1987, Kolpinghuis Nijmegen, Jurispr., 1987, 3969. 
(16) Daarover PRECHAL, S., ,Richtlijnconforme uitleg: Alice in Wonderland", Weekblad 
voor fiscaal recht, 1991, 1956. Voorbeelden van hoe de nationale rechter tewerk kan gaan, 
vindt men bij dezelfde auteur, ,Remedies after Marshall", C.M.L. Rev., 1990, 451, op 
470 e.v. 
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Uit de eerste arresten van het Hof had men kunnen afleiden dat de 
verplichting van richtlijnconforme interpretatie aileen gold voor 
nationaal recht dat tot stand gekomen was tot uitvoering (en dus mi 
uitvaardiging) van de richtlijn. Later is gebleken dat die verplichting 
volgens het Hof(17) ook geldt voor nationaal recht dat reeds bestond 
v66r de richtlijn in het gebied dat later door een richtlijn wordt 
bestreken. Zo wordt aan de Spaanse rechter, die daarom in een 
prejudiciele vraagstelling had verzocht, meegedeeld dat hij een bepa
ling uit het Spaanse B. W. betreffende de ongeoorloofde oorzaak van 
overeenkomsten, t.a.v. de vennootschappen die binnen het toepas
singsgebied vallen van de zg. Eerste richtlijn, moest interpreteren in 
overeenstemming met de in die richtlijn limitatief opgesomde nietig
heidsgronden. Ben aldus gei:nterpreteerde bepaling van nationaal 
recht kan natuurlijk ook, zoals in dat concrete geval, tussen 
particulieren (en dus horizontaal) worden toegepast. Dergelijke 
richtlijnconforme interpretatie mag m.i. evenwel niet leiden tot 
retroactieve toepassing van een na de richtlijn anders geinterpreteer
de bepaling van nationaal recht, nl. door de andere interpretatie 
toepasselijk te verklaren op feiten die v66r de uitvaardiging van de 
richtlijn zijn voorgekomen(18). 

7. Een daadwerkelijke rechtsbescherming. De door het von Colson
arrest aan de nationale rechter opgelegde verplichting om nationaal 
recht conform het gemeenschapsrecht (in het bijzonder conform niet 
uit zichzelf rechtstreeks werkende richtlijnbepalingen) te interpre
teren, had betrekking op artikel 6 van richtlijn 76/207. Dit artikel 
verplicht de Lid-Staten ervoor te zorgen dat particulieren hun rechten 
op het gebied van de richtlijn (strekkend tot gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen o.m. inzake toegang tot het arbeidsproces) 
daadwerkelijk langs jurisdictionele weg zouden kunnen doen gelden. 
Dit betekent, aldus het Hof in dat arrest, dat het discriminatieverbod 
via een passende sanctieregeling met een echt afschrikwekkende 
werking moet kunnen worden afgedwongen. Bovendien moet de 
rechter, zoals hierboven beschreven, zijn nationaal recht zoveel 
mogelijk aldus interpreteren, dat het door artikel 6 van de richtlijn 
beoogde resultaat wordt bereikt. In een recent arrest(l9) heeft het 

(17) Arrest van 13 november 1990, zaak C-106/89, Marleasing, Jurispr., 1990, I-4155; ook 
in T.R. V., 1991, 36, met noot F. en J. Bouckaert. 
(18) Zie mijn conclusie in de hierboven vermelde zaak, nr. 9, voetnoot 16, afgedrukt zowel 
in de Jurispr. als in T.R. V. t.a.p. 
(19) Arrest van 8 november 1990, zaak C-177/88, Dekker, Jurispr., 1990, I-3941, met 
conclusie advocaat-generaal DARMON. 
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Hof dit verduidelijkt ten aanzien van de situatie waarin een Lid-Staat 
zijn gemeenrechtelijk regime van civielrechtelijke aansprakelijkheid 
als sanctieregeling tot beteugeling van discriminatoire handelingen 
van de werkgever heeft aangewezen. Het in genoemd artikel 6 
neergelegde vereiste van jurisdictionele bescherming verlangt dan, 
aldus het Hof, dat de discriminatoire handeling op zich de aanspra
kelijkheid van de werkgever{20) zou gaande maken zonder dat die 
aansprakelijkheid mag worden ondergeschikt gemaakt aan het be
wijs van een toerekenbare fout of de afwezigheid van een rechtvaar
digingsgrond. M.a.w., de richtlijn vereist de sanctionering van elke 
objectieve schending van het gelijkheidsbeginsel, ook al is die schen
ding aan de auteur ervan niet subjectief toerekenbaar. Het staat aan 
de nationale rechter om zijn nationale aansprakelijkheidsregeling 
(eventueel door uitbreiding van de normale draagwijdte daarvan) 
conform deze vereiste van de richtlijn te interpreteren. 

8. De hiervoor besproken rechtspraak betreft een niet direct werken
de bepaling van een richtlijn die de Lid-Staten gebiedt een daadwer
kelijke rechtsbescherming te organiseren in verband met de in de 
richtlijn geregelde materie. Uit andere arresten van het Hof, ditmaal 
gewezen in verband met wei direct werkende verdragsbepalingen die 
evenwel niet explidet ae eis van jurisdictionele afdwingbaafh:eicl 
bevatten, blijkt echter dat het vereiste van daadwerkelijke rechtsbe
scherming een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht is. In de in 
Belgie welbekende zaak van de Belgische voetbaltrainer Heylens -
wiens Belgisch trainersdiploma niet als gelijkwaardig werd erkend 
door een bijzondere Franse commissie tegen wier beslissingen geen 
specifieke beroepsprocedure openstond - stelde het Hof dat , ,het 
vereiste van doeltreffende rechtsbescherming een algemeen beginsel 
van gemeenschapsrecht is dat alle Lid-Staten gemeen hebben en dat 
is neergelegd in de artikelen 6 en 13 van het EVRM(21). Dienvolgens 
is voor iedere werknemer van de Gemeenschap, die krachtens de 
artikelen 48 tot en met 51 BEG-V erdrag een fundamenteel recht 
bezit van vrije toegang tot het arbeidsproces, ,de mogelijkheid van 

(20) Het gaat om een geschil tussen particulieren, namelijk tussen werknemer en werkgever. 
Hieruit blijkt, zoals hiervoor (nrs. 5 en 6) reeds aangemerkt, dat de techniek van de richtlijn
conforme interpretatie de facto leidt tot horizontale uitwerking van de (niet direct, zeker niet 
horizontaal direct, werkende) richtlijnbepaling. Vgl. DEKKER, ,Diagonale werking van Euro
pese richtlijnen?", S.E. W., 1991, 782. 
(21) Arrest van 15 oktober 1987, zaak 222/86, Heylens, Jurispr., 1987, 4097, met conclusie 
advocaat-generaal MANCINI. Zie ook reeds, opnieuw in verband met het in het vorige nummer 
genoemde artikel 6 van richtlijn 76/207, het arrest van 15 mei 1986, zaak 222/84, Johnston, 
Jurispr., 1986, 1651. 
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een beroep in rechte tegen iedere beslissing van een nationale instan
tie waarbij de uitoefening van dat recht wordt geweigerd, van wezen
lijk belang om de particulier een doeltreffende bescherming van zijn 
recht te waarborgen"(22). 

9. Uit wat voorafgaat moge blijken dat zowel de leer van de directe 
werking als de leer van een richtlijnconforme interpretatie van natio
naal recht ertoe strekken, aan bepalingen van gemeenschapsrecht een 
zo volledig mogelijke uitwerking te geven. Verder blijkt daaruit dat 
het vereiste van daadwerkelijke rechtsbescherming het sluitstuk is 
van beide leren, in die zin dat aile rechten die particulieren aan het 
gemeenschapsrecht kunnen ontlenen op grond van directe werking 
of via interpretatie van nationaal recht, krachtens het vereiste van 
doeltreffende rechtsbescherming in rechte moeten kunnen worden 
afgedwongen. 
Gelet op deze evolutie was het hierna besproken arrest van het Hof 
waarin de aansprakelijkheid van de Lid-Staten wordt erkend voor 
schade veroorzaakt door schendingen van gemeenschapsrecht, een 
voor de hand liggende ontwikkeling die overigens reeds in de vorige 
rechtspraak te bespeuren viel. 

II. SCHADEPLICHTIGHEID VAN LID-STATEN WEGENS SCHENDING 

VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT 

10. De Francovich-Bonifaci-aansprakelijkheid. Bij arrest van 
19 november 1991(23) heeft het Hof, op prejudiciele vraag van 
ltaliaanse rechters, de vraag beslecht of particulieren die schade 
hebben ondervonden wegens de niet-tijdige omzetting van een richt
lijn in hun nationaal recht, schadevergoeding kunnen eisen van de 
in gebreke zijnde Lid-Staat. Het ging meer bepaaldelijk om de niet 
omzetting door ltalie van de EEG-richtlijn die aan werknerners, bij 

(22) Uit het vereiste van een daadwerkelijke rechtsbescherming leidt het Hof verder af dat een 
particulier het recht bezit om vanwege een nationale rechter de opschorting te bekomen van 
een nationale maatregel genomen op grond van een communautaire rechtshandeling waarvan 
de geldigheid bestreden wordt: zie arrest van 21 februari 1991, gev. zaken C-143/88 en 
C-92/89, Zuckerfabrik, Jurispr., 1991, 1-415, r.o. 16. Dit arrest ligt in het verlengde van het 
reeds geciteerde Factortame-arrest (supra, nr. 2). Ditmaal werd het Hof evenwel bereid 
gevonden om terwille van een uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht, nader aan te 
geven onder welke voorwaarden de nationale rechtsstelsels van de Lid-Staten de opschorting 
van de nationale maatregel kunnen (en moeten) toestaan. Daarover CuRTIN, D., ,The 
decentralised Enforcement of Community Law Rights. Judicial Snakes and Ladders", in 
Constitutional Adjudication in European Community and national Law. Essays for the Hon. 
Mr. Justice T.F. O'Higgins, 1992, 33, op 41 e.v. 
(23) Arrest van 19 november 1991, gevoegde zaken C-6/90 en C-9/90, Francovich en Bonifaci, 
Jurispr., 1991, 1-5357. 
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insolventie van de werkgever, bepaalde aanspraken uit hun arbeids
verhouding garandeert. Ben groep werknemers, waaronder de heer 
Francovich en mevrouw Bonifaci, hadden voor een aantal maanden 
geen loon ontvangen als gevolg van de insolventie van hun werkge
ver. Zij vroegen de Italiaanse rechter de ltaliaanse Staat aansprake
lijk te stellen omdat deze nog geen waarborgfonds had ingericht 
waardoor aan de looneis van de bedoelde werknemers kon worden 
tegemoet gekomen. In het eerste gedeelte van het arrest heeft het Hof 
onderzocht, of de bepalingen van de betrokken richtlijn 80/987 van 
de Raad waardoor de rechten van de werknemers worden gedefi
nieerd, directe werking hebben ten aanzien van de Italiaanse Staat. 
Ofschoon het Hof daartoe bijzonder ruime criteria hanteerde(24), 
kende het aan de betrokken richtlijnbepaling geen directe werking 
toe, omdat de aan de Lid-Staten gelaten keuze inzake de identiteit 
van de debiteur van de gewaarborgde loonaanspraken van die aard 
was dat de richtlijn op dat punt onvoldoende nauwkeurig was 
(r.o. 23-27). 
Zo werd het Hof ertoe gebracht nate gaan of de niet-omzetting van 
de (in dat opzicht niet-direct werkende) richtlijn toch aanleiding gaf 
tot schadeplichtigheid van de nalatige Lid-Staat. Op die vraag was 
het antwoord affirmatief. Ter verantwoording daarvan stelde het 
Hof enkele algemerie overwegingen voorop befreffeildtnret systeeln 
van het EEG-Verdrag waaruit, volgens het Hof, een aansprakelijk
heid van de Staat voortvloeide (r.o. 35). Om dit aan te tonen wordt 
er vooreerst aan herinnerd dat het gemeenschapsrecht geeigend is 
om, als weerslag van verplichtingen die het Verdrag aan de Lid-Sta
ten en aan communautaire instellingen oplegt, rechte:g te scheppen 
welke particulieren uit eigen hoofde kunnen geldig maken (r.o. 31) 
en dat het aan de nationale rechter staat om de volle werking van 
bepalingen van gemeenschapsrecht te verzekeren en de daarin aan 
particulieren toegekende rechten te beschermen (r .o. 32). Daartoe is 
het onmisbaar dat aan particulieren de mogelijkheid wordt geboden 
om schadevergoeding te verkrijgen wanneer hun rechten worden 
aangetast als gevolg van een schending van het gemeenschapsrecht 
die aan een Lid-Staat kan worden toegerekend (r.o. 33). Dit is des 

(24) Ook een richtlijnbepaling die de Lid-Staten alternatieven voor omzetting laat, waaruit 
even we! een ,minimumrecht" kan worden afgeleid, is nl. volgens het arrest een onvoorwaarde
lijk en voldoende nauwkeurige bepaling die derhalve voor directe werking in aanmerking komt. 
Ook het feit dat de richtlijn toelaat om loonaanspraken, zowel in de tijd als inzake bedrag, 
te beperken, staat aan de directe werking van de bepaling niet in de weg: zie ook GILLIAMS, H., 
,Overheidsaansprakelijkheid bij schending van Europees gemeenschapsrecht", R. W., 1991-
92, 877; CURTIN, D., ,State Liability under Community Law: A new Remedy for private 
Parties", (1992) Industrial Law Journal, 74. 
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te meer zo wanneer particulieren de rechten die het gemeenschaps
recht hun toekent, niet voor de nationale rechter zouden kunnen 
doen gelden bij verzuim van een Lid-Staat wiens optreden (zoals bij 
omzetting van richtlijnen) onontbeerlijk is om aan bepalingen van 
gemeenschapsrecht voile werking te geven (r.o. 34). Het ongedaan 
maken van de onwettige gevolgen van een schending van het gemeen
schapsrecht behoort overigens tot de uit artikel 5 EEG voortvloeien
de samenwerkingsplicht in hoofde van de Lid-Staten (r.o. 36)(25). 

11. Opmerkelijk is de marrier waarop het Hof aan deze aansprake
lijkheid van de Lid-Staten een algemene draagwijdte geeft. Zij ont
staat niet alleen in het bijzondere geval van niet-, niet tijdige of niet 
correcte nakoming van de omzettingsverplichting die de Lid-Staten 
hebben met betrekking tot richtlijnen, maar in het algemeen bij elke 
schending van gemeenschapsrecht (dus ook bij schending van een 
verdragsbepaling, zoals art. 30 of art. 119 EEG)(26). Terwijl het Hof 
de voorwaarden van de eerstgenoemde, bijzondere vorm van aan
sprakelijkheid nader aangeeft (zie hierna), stelt het ten aanzien van 
de algemene vorm alleen, dat de voorwaarden die afhankelijk zijn 
van de aard van de schending van gemeenschapsrecht die aan de 
oorsprong ligt van de veroorzaakte schade (r.o. 38). Latere recht
spraak zal aan deze algemene vorm van aansprakelijkheid concrete 
inhoud moeten geven. Wellijkt nu reeds vast te staan dat niet aileen 
schadevergoeding maar ook elke andere vorm van genoegdoening 
zoals een rechterlijk verbod om een nationale bepaling, inclusief een 
wet, toe te passen (of wellicht zelfs een gebod tot wetgeving)(27), in 
aanmerking komt om de onwettige gevolgen van de schending onge
daan te maken. Zo ook mag voor zeker worden aangenomen dat, 
voor het ontstaan van aansprakelijkheid, niet vereist is dat de ge
schonden bepaling van gemeenschapsrecht directe werking zou heb
ben en evenmin dat de schending door het Hof zou zijn vastgesteld 

(25) Over dat artikel, zie o.m. VAN GERVEN, W. en GILLIAMS, H., ,Gemeenscbapstrouw: 
goede trouw in E.G.-verband", Preadvies voor congres Vlaamse Juristenvereniging 1990, met 
als thema goede trouw, R. W., 1989-90, 1170. 
(26) Reeds v66r bet Francovicb-arrest waren er in de recbtspraak van bet Hof aanwijzingen 
te vinden van een dergelijke algemene vorm van aansprakelijkbeid. Daarover SIMON, J. en 
BARAV, A., ,La responsabilite de !'administration nationale en cas de violation du droit 
communautaire", Rev. Marchi commun, 1987, 165 e.v. Zie ook in een volgende voetnoot de 
·verwijzing naar de conclusie van advocaat-generaal MrscHo. 
(27) Aldus PRECHAL, S., Noot onder bet besproken arrest, Actualiteitenkatern Nemesis, 
1991. 
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in een artikel 169 (of 170) BEG-procedure (daarover verder)(28) (29). 
Het staat mijns inziens eveneens vast dat het in principe aan het 
gemeenschapsrecht staat om de algemene voorwaarden van aanspra
kelijkheid vast te stellen. Dit blijkt uit de marrier waarop het Hof zelf 
met vaste hand de voorwaarden vastlegt van de bijzondere aanspra
kelijkheid wegens niet-omzetting van richtlijnen. 

12. Wat deze bijzondere aansprakelijkheid wegens niet, niet-tijdige 
of incorrecte omzetting van richtlijnen betreft, stelde het Hof de 
volgende toepassingsvoorwaarden: 1 °) het door de richtlijn voorge
schreven resultaat moet de toekenning van rechten aan particulieren 
inhouden; 2°) de inhoud van deze rechten rrioet kunnen vastgesteld 
worden op basis van de bepalingen van de richtlijn; 3°) tussen de 
schending van de op de Lid-Staat rustende omzettingsverplichting en 
de door de benadeelde particulieren geleden schade moet er een 
oorzakelijk verband bestaan (r .o. 40). Zodra aan deze voorwaarden 
voldaan is, zo vervolgt het arrest, ontstaat een recht op schadeherstel 
dat zijn rechtstreekse grondslag vindt in het gemeenschapsrecht 
(r.o. 41). Voor het overige staat het aan iedere Lid-Staat om, in het 
kader van zijn eigen aansprakelijkheidsrecht en bij gebreke van een 
gemeenschapsregeling terzake, deze vorm van overheidsaansprake
lijkheid te ofgaiiiseren door de bevoegde rechter aan te wijzen-en de 
procesregels voor daarop gebaseerde rechtsvorderingen te geven 
(r.o. 42). Wel, zo voegt het Hof eraan toe, mogen de bij nationaal 
recht vastgestelde formele en materiele voorwaarden niet ongunstiger 
zijn dan die welke voor gelijksoortige internrechtelijke vorderingen 
gelden en mogen zij niet van die aard zijn, dat zij het verkrijgen van 
schadevergoeding nagenoeg onmogelijk of uiterst moeilijk maken 
(r.o. 43). In het voorliggende geval, zo besluit het Hof, werd de 
tekortkoming van de Lid-Staat om de richtlijn in nationaal recht om 
te zetten bij arrest van het Hof zelf in een artikel169-procedure 

(28) Volgens artikel 169 EEG-Verdrag kan de Comissie een Lid-Staat die een krachtens het 
Verdrag op hem rustende verplichting niet is nagekomen - na die Lid-Staat eerst bij 
gemotiveerd advies tot nakoming te hebben aangezet - voor het Hof dagen tot vaststelling 
van de niet-nakoming. Artikel170 EEG-Verdrag geeft een gelijkaardige mogelijkheid aan een 
andere Lid-Staat. 
(29) Vgl. advocaat-generaal MISCHO in (punten 57-66 van) zijn conclusie v66r het arrest 
(Jurispr., 1991, I-5370). In een arrest van 14 december 1982, gevoegde zaken 314-316/81 en 
83/82, Waterkeyn (Jurispr., 1982, 4337), heeft het Hof al gesteld dat de rechterlijke instanties 
van de Lid-Staat wiens wetgeving door het Hof in een arrest op grond van art. 169 onverenig
baar is met het gemeenschapsrecht wordt verklaard, gehouden is daaruit de consequenties te 
trekken ,met dien verstande dat de rechten van particulieren niet uit dat arrest voortvloeien, 
maar uit bepalingen van gemeenschapsrecht, die rechtstreekse werking hebben in (de) interne 
rechtsorde". In casu gaat het evenwel over een niet direct werkende bepaling. 
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vastgesteld. Bovendien houdt het door de richtlijn voorgeschreven 
resultaat de toekenning in, aan werknemers, van een recht tot hono
rering van onvervulde loonaanspraken en kan de inhoud van dat 
recht op basis van de bepalingen van de richtlijn worden vastgesteld 
(r .o. 44). Het staat derhalve aan de nationale rechter om, in het kader 
van zijn nationaal aansprakelijkheidsrecht, het recht van de werkne
mers op vergoeding van de hun door . de niet-omzetting van de 
richtlijn veroorzaakte schade, te waarborgen (r.o. 45). 

13. Nadere omschrijving van aansprakelijkheidsvoorwaarden. De 
door het Francovich-arrest in het leven geroepen aansprakelijkheid 
van de Lid-Staten wegens schending van het gemeenschapsrecht in 
het algemeen en van communautaire richtlijnen in het bijzonder, 
vindt haar juridische basis in het gemeenschapsrecht zelf. Dit brengt 
mee dat, terwille van de eenvormigheid, het in de eerste plaats aan 
het Hof staat om de toepassingsvoorwaarden van die aansprakelijk
heid te omschrijven. Niettemin, zo blijkt uit het vorige nummer, doet 
het Hof daartoe, bij ontbreken in de huidige stand van de gemeen
schapsregeling van precieze regelen dienaangaande, tot op zekere 
hoogte een beroep op het nationaal recht van de Lid-Staten. Dit geldt 
ook voor de formele en materiele voorwaarde van aansprakelijkheid 
(aldus r.o. 43 van het arrest) voor zover die voor schendingen van 
gemeenschapsrecht niet een ongunstiger regime instellen dan voor 
overeenkomstige schendingen van nationaal recht en voor zover zij 
het verkrijgen van schadevergoeding niet nagenoeg onmogelijk of 
uiterst moeilijk maken (supra, nr. 12). 

Uit het Francovich-arrest blijkt in elk geval dat aan de drie klassieke 
aansprakelijkheidsvoorwaarden, met name de aanwezigheid van een 
onrechtmatige daad, van een aan een derde berokkende schade en 
van een causaal verband tussen beide, moet voldaan zijn. Wat het 
eerste begrip betreft, kan mijns inziens voorts uit het arrest worden 
afgelezen dat daarmee niet verwezen wordt naar een subjectieve fout 
van het bevoegde orgaan of lichaam van de betrokken Lid-Staat. 
Voor het ontstaan van aansprakelijkheid volstaat daarentegen een 
objectieve onrechtmatigheid, dit is een objectief vast te stellen scherr
ding van gemeenschapsrecht. In het geval van niet-omzetting van een 
richtlijn is het duidelijk dat een dergelijke schending voorhanden is 
wanneer de richtlijn niet (d.i. niet binnen de voorgeschreven tijdspe
riode) dan wel onvolledig of verkeerd in het nationale recht werd 
omgezet. Zoals gezegd dient deze schending niet eerst door het Hof 
te worden vastgesteld in een art. 169 (of 170) BEG-procedure maar 
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mag zij door de nationale rechter zelf worden geconstateerd (eventu
eel nadat deze aan het Hof een prejudiciele vraag ter interpretatie van 
de bepalingen van de richtlijn, of van ander gemeenschapsrecht, 
heeft voorgelegd). 
Ben objectieve vaststelling van de schending van gemeenschapsrecht 
wegens niet-omzetting van een richtlijn, kan uiteraard het gemakke
lijkst gebeuren ingeval de Lid-Staat geen enkele stap tot omzetting 
heeft ondernomen binnen de door de richtlijn gestelde omzettingster
mijn. De Lid-Staat is dan aan een duidelijke verplichting te kort 
geschoten. Dit lijkt mij ook het geval te zijn wanneer de betrokken 
Lid-Staat wei stappen tot omzetting heeft ondernomen maar deze 
niet tijdig tot enig resultaat hebben geleid. Het komt mij voor dat 
rechtvaardigingsgronden waaruit zou blijken dat de Lid-Staat geen 
subjectieve fout heeft aan de opgelopen vertraging, principieel niet 
in aanmerking kunnen worden genomen(30). De rechtspraak van het 
Hof inzake artikel 169 BEG (al is het instellen van de daarin of in 
artikel 170 voorziene procedure geen prealabele; supra, nr. 11) kan 
hierbij model staan. Volgens deze rechtspraak kan een Lid-Staat zich 
niet tegen een actie van de Commissie tot vaststelling van de niet
nakoming van een communautaire verplichting verweren door zich 
te verschuilen achter een politieke crisis en de eruit voortspruitende 
ontbindingvan het parlement; of achter de nalatigheid van eenander 
overheidslichaam of staatsorgaan (b.v. in Belgie van een Gewest of 
Gemeenschap) of door zich te beroepen op het feit dat ook aan een 
andere Lid-Staat of aan een communautaire instelling een nalatig
heid kan worden verweten(31). Deze verweermiddelen gelden m.i. 
evenmin inzake de hier besproken vorm van overheidsaansprakelijk
heid. 
Wanneer de tekortkoming van de Lid-Staat bestaat in een onvolledi
ge of een verkeerde omzetting van de richtlijn, liggen de zaken ietwat 
anders. Indien de tekortkoming b.v. het gevolg is van de onduidelijk
heid of dubbelzinnigheid van de betrokken richtlijn, kan aan de 
Lid-Staat m.i. geen onrechtmatigheid worden ten laste gelegd. Dit 
is althans zo wanneer de onduidelijkheid of ondubbelzinnigheid 

(30) Vgl. het arrest van 8 november 1990, zaak C-177/88, Dekker, Jurispr., 1990, I-3941. Dat 
arrest heeft even wei betrekking op de vraag of de in richtlijn 76/207 verboden discriminaties 
op grond van geslacht een subjectieve fout veronderstellen, wat door het arrest ontkend wordt. 
Het gaat daar dus niet over de vraag of het niet-omzetten van de richtlijn in nationaal recht 
(overeenkomstig de door het Hof gegeven interpretatie van het discriminatiebegrip) op zich 
een subjectieve fout veronderstelt, om de aansprakelijkheid van de Lid-Staat, wegens niet-cor
recte omzetting van de richtlijn, te doen ontstaan. 
(31) Zie LAUW AARS en TIMMERMANS, Europees Gemeenschapsrecht in kart bestek, 2de druk, 
1991, 107 e.v. 
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dusdanig is, dat een normaal zorgvuldige overheid zich bij de uitvoe
ring van de richtlijn kon vergissen omtrent de interpretatie daar
van(32). 

14. Opdat, bij richtlijnen, de aansprakelijkheid van een Lid-Staat 
zou ontstaan wegens niet-nakoming door die Staat van zijn omzet
tingsverplichting, is het, zoals vermeld, vereist dat de richtlijn de 
toekenning van rechten aan particulieren beoogt en de inhoud van 
deze rechten op basis van de richtlijn kan worden bepaald. Men kan 
in het eerste een bepaalde vorm van relatieve onrechtmatigheid 
erkennen: de door de Lid-Staat gepleegde onrechtrnatigheid kan 
slechts worden ingeroepen door particulieren voor wie de richtlijn 
een bijzondere bescherming op het oog heeft. Gelet op wat hierna 
gezegd wordt in verband met de jurisprudentie van het Hof inzake 
artikel 215 EEG-V erdrag (infra, nr. 21), mag mijns inziens aangeno
men worden dat het relatief karakter van de onrechtmatigheid een 
naar gerneenschapsrecht aanvaardbaar kenmerk is. 
Het is even wei verre van duidelijk wat - in verband met niet-omzet
ting van richtlijnen- onder de uitdrukking ,toekenning van rech
ten" moet worden verstaan, des te meer nu het begrip ,(subjectief) 
recht" op zich al dubbelzinnig is en een verschillende inhoud kan 
hebben naargelang het rechtssysteem en zelfs de rechtstak waarin het 
wordt gebruikt(33). Wordt daarmee bedoeld dat de betrokken richt
lijn ertoe strekt om aan een bepaalde of bepaalbare groep van 
person en een bijzonder, obligatoir of zakelijk, recht toe te kennen 
met een daaraan verbonden rechtsvordering? Of volstaat het dat uit 
de strekking van de richtlijn kan worden afgeleid dat particulieren 
een door de richtlijn aan een ander opgelegde verplichting, b.v. de 
verplichting voor de industrie geen afvalwater te lozen, kunnen 
inroepen(34)? 

(32) Vgl. PRECHAL, S., geciteerd in een vorige voetnoot, die zich afvraagt of de Staat zich 
op verschoonbare rechtsdwaling mag beroepen wanneer de Lid-Staat de richtlijn meende juist 
te hebben uitgevoerd. 
(33) De dubbelzinnigheid van het begrip ,recht" is van bij het begin aanwezig in de recht
spraak van het Hof in verband met directe werking van verdragsbepalingen: zie BARENTS, R., 
,Some remarks on the 'horizontal' effect of directives", in Essays in European Law and 
Integration O'KEEFFE en ScHERMERS, ed., 1982, 97, op 98, die terecht opmerkt dat het 
artificieel is te spreken van het recht van een particulier dat Lid-Staten geen douanerechten 
in het intracommunautaire verkeer (art. 12 EEG) mogen opleggen. Vandaar dat in verband 
met directe werking nu terecht over de inroepbaarheid van een bepaling door een particulier 
wordt gesproken, waarmee in wezen wordt bedoeld dat de bepaling derdenwerking heeft ten 
voordele van de particulier. 
(34) Zie bij wijze van voorbeeld, in verband met de bescherming van grondwater, het arrest 
van 28 februari 1991, zaak C-131/88, Commissie/Duitsland, Jurispr., 1991, I-825, r.o. 6 en 
mijn conclusie in die zaak, Jurispr., 1991, I-847, nr. 7. 
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Al even onduidelijk is het in welk opzicht het vereiste dat de inhoud 
van de toegekende rechten op basis van de bepalingen van de betrok
ken richtlijn moet kunnen worden vastgesteld, verschilt van het 
vereiste dat inzake directe werking wordt gehanteerd, volgens het
welk de betrokken bepaling voldoende nauwkeurig moet zijn. Uit de 
aan het Hof in de Francovich en Bonifaci-zaken voorliggende situatie 
blijkt mijns inziens dat beide uitdrukkingen gedeeltelijk samenval
len. In die zaken stond de onvoldoende nauwkeurigheid van de 
richtlijn omtrent de identiteit van de debiteur van de verplichting (en 
dus de afwezigheid van directe werking in dat opzicht) er immers niet 
aan in de weg dat de inhoud van de rechten en de groep van 
begunstigde particulieren op basis van de richtlijn konden worden 
vastgesteld. Wat de inhoud van de toegekende rechten betreft, werd 
dit door het Hof bevestigd op grond van de vaststelling, eerder in 
het arrest, dat de richtlijn voldoende precies was inzake de aan de 
werknemers gegeven loongarantie (r.o. 44 waarbij naar r.o. 15-22 
wordt verwezen). Beide uitdrukkingen (nauwkeurigheid van de richt
lijnbepaling en vaststelling van de inhoud van de toegekende rechten 
op basis van de richtlijn) vallen dus kennelijk samen. Blijkt daaruit 
niet, zo kan men zich overigens afvragen, dat de betrokken richtlijn 
wei degelijk directe werking heeft, aangezien zij toeliet om met 
voldoende nauwkeurigheid de inhoud en de begunstigden van-de met 
de richtlijn beoogde rechten vast te stellen? De onbepaaldheid van 
de debiteur is in de ,klassieke" leer van de (verticale) directe werking 
van richtlijnen immers geen obstakel aangezien het in die leer uitslui
tend gaat over de inroepbaarheid van de richtlijn tegen aile niet nader 
bepaalde overheidslichamen van de in gebreke blijvende Lid-Staat. 
In wezen komt die directe werking er in dit geval op neer dat een 
particulier zijn voldoende afgelijnde rechten kan inroepen tegen de 
Lid-Staat (en ten laste van de Staatskas)(35). 

15. Wat de vaststelling van causaal verband en de aard en omvang 
van de in aanmerking te nemen schade betreft, geeft het Hof geen 
concrete aanwijzingen, wat niet betekent dat deze kwesties uitslui-

(35) Had het Hof de richtlijn ook voldoende nauwkeurig bevonden- quod non- wat betreft 
de identiteit van de debiteur, dan had het ,de facto" aan de richtlijn horizontale directe 
werking toegekend ten aanzien van bijvoorbeeld een bestaand , ,sluitingsfonds". Mijns inziens 
zou het Hof er trouwens goed aan doen dergelijke horizontale directe werking van voldoende 
nauwkeurige richtlijnbepalingen te aanvaarden (daarover een andere keer). Dan komt de last 
van de door de richtlijn opgelegde verplichting meteen daar te liggen waar hij uiteindelijk, als 
de richtlijn correct zou zijn uitgevoerd geweest, had moeten liggen, liever dan die last, via een 
schadevergoedingsactie, op de Staat te leggen. In dezelfde zin EMMERT, F., ,Horizontale 
Drittwirkung von Richtlinien?", E. W.S., 1992, 56. 
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tend overeenkomstig de regelen van het nationaal recht mogen 
worden beslecht. Het Francovich-arrest bevat immers het expliciete 
voorbehoud, dat het nationale recht het verkrijgen van schadever
goeding niet ,nagenoeg onmogelijk" of ,uiterst moeilijk" mag 
maken(36). Dit impliceert dat de in de betrokken Lid-Staat (voor 
vergelijkbare claims) gangbare causaliteits- en schadebegrippen -
die niet overal even ruim worden opgevat - alsnog (bij ontbreken 
van een gemeenschapsrechtelijke regeling of duidelijker richtlijnen 
vanwege het Hof) mogen worden toegepast, op voorwaarde dat 
daarmee een afdoend schadeherstel wordt bereikt. Bovendien mogen 
voor aansprakelijkheidsvorderingen gesteund op - en dus wegens 
schending van - het gemeenschapsrecht geen ongunstiger formele 
of materiele voorwaarden worden gehanteerd dan die welke voor 
gelijksoortige vorderingen gesteund op bepalingen van nationaal 
recht worden gebruikt (supra, nr. 12). Wanneer, bij afbreken van 
specifieke aansprakelijkheidsregelingen van intern recht, de gemeen
rechtelijke aansprakelijkheidsregeling in een bepaalde Lid-Staat toe
passing vindt en wanneer deze, inzake schadevergoeding, het beginsel 
van volledige of integrale schadeloosstelling inhoudt, dient dit begin
sel bijgevolg op een gelijke wijze te gelden voor schendingen van 
nationaal en van gemeenschapsrecht(37). 
Ook andere, ditmaal formeelrechtelijke nationale bepalingen die een 
schadeherstel geheel uitsluiten of bovenmatig beperken, dienen op 
grond van het communautaire aansprakelijkheidsrecht buiten toe
passing te worden gelaten. Het Hof heeft dit zelf reeds beslist ten 
aanzien van de exceptie van verjaring die door de Staat niet kan 
worden ingeroepen zolang de richtlijn (al heeft ze directe werking) 
niet naar behoren in nationaal recht is omgezet: slechts vanaf dat 
ogenblik kan de verjaring beginnen te lopen(38). Zo ook lijkt mij een 
absoluut opgevatte uitvoeringsimmuniteit ten voordele van de Staat 
- al geldt die zowel voor veroordelingen uitgesproken op grond van 
nationaal recht als voor deze uitgesproken op grond van gemeen
schapsrecht - in strijd te zijn, wat de tweede betreft, met het 

(36) Vgl. in verband met de sanctionering van de regel van gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen, het befaamde Colson-arrest van 10 april1984, zaak 14/83, Jurispr., 1984, 1891, 
r.o. 28. 
(37) Daarover uitvoeriger mijn conclusie van 26 januari 1993 in zaak C-271/91, Marshall II, 
nog niet gepubliceerd in de Jurispr. Daar ging het over een schadeherstel in verband met 
specifieke schadeclaims (opnieuw met betrekking tot richtlijn 76/207 houdende verbod van 
bepaalde discriminaties op basis van geslacht) welke in Groot-Brittannie, net zoals voor 
gelijksoortige schadeclaims naar nationaal recht, aan bepaalde wettelijke limieten onderwor
pen zijn. 
(38) Arrest van 25 juli 1991, zaak C-208/80, Emmot, Jurispr., 1991, I-4269. 
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gemeenschapsrecht. Inderdaad, behoudens vrijwillige betaling door 
de Staat, wordt de effectieve vergoeding van de door de Staat als 
gevolg van een schending van gemeenschapsrecht veroorzaakte scha
de, daardoor onmogelijk gemaakt(39). 

Ill. DE FRANCOVICH-AANSPRAKELIJKHEID EN ARTIKEL 215 EEG 

16. De buitencontractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap 
en artike/215 EEG. De Francovich-aansprakelijkheid betreft, zoals 
gezegd, in het bijzonder de aansprakelijkheid van nationale normge
vers die, op basis van het gemeenschapsrecht, gehouden zijn tot een 
precieze verplichting, m.n. de verplichting tot omzetting van een 
richtlijn in nationaal recht. Alle nationale normgevers van welke 
aard of rang ook worden daarmee geviseerd, dus ook de ,formele" 
wetgevers van een Lid-Staat of van een deelstaat, regio of gewest, 
naargelang die volgens het interne recht regelgevende bevoegdheid 
hebben inzake de door de betrokken richtlijn geviseerde materie. De 
door die normgevers opgelopen aansprakelijkheid ontstaat derhalve 
ingevolge een verkeerde uitoefening van regelgevende bevoegdheid, 
d.i. in het geval van een richtlijn, door niet-omzetting dan wel 
onvolledige of onjuiste omzetting van de richtlijn. Ofschoon artikel 
182_ :§gQ~~!!_d~J..id-§!_aten_ de !>_~v()_egdheid _g_e(!f!__2p1 ,vorm en 
middelen te kiezen" met het oog op de uitvoering van de richtlijn, 
is de aan de nationale regelgever aldus gelaten beoordelings- of 
beleidskeuze niettemin vrij beperkt, gebonden als zij is aan het door 
de richtlijn gestelde resultaat. 
In artikel215 EEG wordt de niet-contractuele aansprakelijkheid van 
de Gemeenschap geregeld voor schade berokkend door haar instellin
gen of personeelsleden in de uitoefening van hun functies. Deze 
aansprakelijkheid ontstaat, aldus artikel 215, ,overeenkomstig de 
algemene beginselen welke de rechtsstelsels der Lid-Staten gemeen 
hebben". Sedert het Schoppenstedt-arrest van 2 december 1971(40) 
staat het vast dat de Gemeenschap ook aansprakelijk kan zijn 
ingevolge een onrechtmatige normatieve handeling. Daarbij staan 
het Hof handelingen voor ogen welke , , bepaalde economische be
leidskeuzen impliceren''. In een dergelijk geval kan de aansprakelijk-

(39) Ook naar Belgisch recht wordt de absolute geldigheid van deze immuniteit in twijfel 
getrokken. Daarover VAN VoLSEM en VAN HEUVEN, noot onder Brussel, 20 december 1990, 
R. W., 1991-92, 299. 
(40) Zaak 5/71, Jurispr., 1971, 984. Voor een grondige studie van deze problematiek, zie 
HEUKELS, T., ,De niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap ex art. 215, lid 2 
EEG: Dynamiek en continui'teit (1983-1991}", S.E.W., 1992, 151 en 317. 
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heid van de Gemeenschap slechts ontstaan als er sprake is van ,een 
voldoende gekwalificeerde schending van een ter bescherming van 
particulieren gegeven hogere rechtsregel"(41). Dit betekent, aldus 
het Hof, in het geval van ,een normatief kader ( ... ), dat wordt 
gekenmerkt door de uitoefening van een ( ... ) ruime discretionaire 
bevoegdheid", dat de Gemeenschap ,slechts aansprakelijk (kan) 
worden gesteld, indien de betrokken instelling de grenzen van haar 
bevoegdheid klaarblijkelijk ernstig heeft miskend". De omstandig
heid dat de normatieve handeling ongeldig werd verklaard, volstaat 
derhalve niet op zichzelf om de Gemeenschap aansprakelijk te stel
len. 
De in de ,artikel215" -jurisprudentie van het Hof nader omschreven 
aansprakelijkheid van de Gemeenschap voor verkeerde uitoefening 
van normatieve bevoegdheid heeft dus betrekking op regelgevende 
bevoegdheden- ook van de Raad, d.i. de (hoofd-)wetgever van de 
Gemeenschap - die een ruime discretionaire beoordelingsmarge 
impliceren. Hierin verschillen deze bevoegdheden van de bevoegdhe
den van Lid-Staten welke in het Francovich-arrest ter sprake kwamen 
en welke, zoals hiervoor gezegd aan de Lid-Staten slechts een beperk
te keuzemogelijkheid lieten. Niettemin is het interessant beide aan
sprakelijkheidsregimes - die aile twee hun grondslag vinden in het 
gemeenschapsrecht - met elkaar te vergelijken. 

17. Wil er, in het geval van buitencontractuele aansprakelijkheid op 
grond van artikel 215 EEG, sprake zijn van een onrechtmatige 
uitoefening van een discretionaire normatieve bevoegdheid, dan 
moet, naar verluidt, een , voldoende gekwalificeerde schending van 
een ter bescherming van particulieren gegeven hogere rechtsregel" 
kunnen worden aangewezen(42). Daartoe dienen, aldus het Hof, de 
volgende omstandigheden in aanmerking te worden genomen: 
1 °) het bijzonder karakter van de geschonden rechtsregel: het moet 
in elk geval gaan om een , , ter bescherming van particulieren gegeven 
hog ere rechtsregel'', zoals het gelijkheidsbeginsel of het principe van 
gewettigd vertrouwen; 2°) het feit dat de schending een beperkte, 
duidelijk afgebakende groep van ondernemingen betreft; 3°) de om-

(41) Zo nog onlangs het arrest van 19 mei 1992, gevoegde zaken C-104/89 en C-37 /90, Mulder 
en Heinemann, Jurispr., 1992, I-3061, r.o. 12. 
(42) Is een dergelijk , voldoend gekwalificeerde schending" voorhanden, dan heeft men te 
maken met een ,klaarblijkelijk ernstige miskenning van een ruime discretionaire bevoegd
heid". Beide uitdrukkingen zijn m.i. synoniemen: zie mijn conclusie in de in de vorige voetnoot 
genoemde zaken, punt 15, waar ook de eerder en hierna in de tekst genoemde aansprakelijk
heidsvoorwaarden in punt 16 e.v. worden besproken. 
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standigheid dat de geleden schade de grenzen te buiten gaat van de 
economische risico's die inherent zijn aan de ondernemersactiviteiten 
in de betrokken sector; 4°) de vaststelling dater voor de schending 
geen aannemelijke reden (van algemeen belang) kan worden aange
wezen(43). 
Uit deze opsomming moge blijken dater in de ,artikel215"-recht
spraak van het Hof een tendens te bespeuren valt tot beperking van 
de normatieve aansprakelijkheid van gemeenschapsinstellingen. De
ze tendens komt nog het duidelijkst naar voren in de volgende 
passage uit het HNL-arrest, die zegt dat ,van de particulier kan 
worden gevergd dat hij binnen redelijke grenzen bepaalde voor zijn 
economische belangen schadelijke gevolgen van een normatieve han
deling draagt, zonder uit de open bare middelen schadeloos te worden 
gesteld, zelfs indien de handeling ongeldig is verklaard"(44). Hoe 
valt deze tendens te rijmen met de klaarblijkelijk ruime opvatting die 
het Hof in het Francovich-arrest voorstaat met betrekking tot de 
aansprakelijkheid van de Lid-Staten wegens schending van gemeen
schapsrecht? Daarover gaan de hierna volgende nummers. 

18. Naar een harmonisering van beide gemeenschapsrechtelijke aan
sprakelijkheidsregimes. Niettegenstaande de hiervoor (nr. 16) gesig
naleerde verschillen-fllssen-cle fe-gelgevendebevoegdheden welke-in 
het Francovich-arrest resp. de ,artike1215"-jurisprudentie ter spra
ke kwamen, dient men er mijns inziens van uit te gaan dat beide 
aansprakelijkheidsregimes gelijklopend moeten zijn(45). Men kan 
immers moeilijk aanvaarden dat voor de Lid-Staten ander en zwaar
dere aansprakelijkheidscriteria zouden gelden dan voor de gemeen
schapsinstellingen, alhoewel het in beide gevallen gaat over een 
communautairrechtelijke aansprakelijkheid wegens uitoefening van 
normatieve bevoegdheden in strijd met regelen van gemeenschaps
recht. 
In zijn conclusie in de zaak Francovich was advocaat-generaal Mi
scho eenzelfde opvatting toegedaan(46). Bij het aflijnen van de door 
hem voorgestelde (en door het Hof vervolgens aanvaarde) Franco-

(43) Zie de op 4 oktober 1979 in de Quelmehl- en malszaken gewezen arresten, vermeld in het 
in de twee vorige voetnoten genoemde Mulder-arrest, r.o. 13. 
(44) Arrest van 25 mei 1978, gevoegde zaken 83 en 94/76, 4, 15 en 40/77, HNL, Jurispr., 1978, 
1209, r.o. 6. 
(45) Ik laat hier buiten beschouwing de bijzondere regeling vervat in de artikelen 34 en 40 
EGKS-Verdrag. Voor een recent arrest daarover: arrest van 30 januari 1992, gevoegde zaken 
C-363 en C-364/88, Finsider, Jurispr., 1992, I-359. 
(46) Conclusie, reeds geciteerd in een vorige voetnoot, punt 71 e. v. 
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vich-aansprakelijkheid nam hij dan ook de ,artikel 215"-jurispru
dentie van bet Hof als uitgangspunt. Beide aansprakelijkheidsregi
mes moeten in principe beantwoorden, zo nam hij terecht aan, aan 
,de algemene begiriselen welke de rechtsstelsels der Lid-Staten ge
meen hebben" (aldus artikel 215 EEG). Drie bemerkingen zijn 
daarbij op hun plaats. Ten eerste, bet hoeft niet zo te zijn dat de 
voorwaarden zoals die thans in de ,artikel215"-jurisprudentie van 
bet Hof zijn neergelegd met betrekking tot de normatieve aansprake
lijkheid van gemeenschapsinstellingen, eens en voorgoed zijn vastge
steld. Integendeel, nu bet Hof ook de aansprakelijkheid van de 
Lid-Staten voor schendingen van gemeenschapsrecht heeft erkend, 
is er aile reden toe om bet aansprakelijkheidsregime voor gemeen
schapsinstellingen opnieuw te bekijken teneinde tot een voor Lid-Sta
ten en gemeenschapsinstellingen uniform aansprakelijkheidsregime 
te komen. 

Ten tweede, de noodzaak om beide aansprakelijkheidsregelingen te 
harmoniseren betekent niet, in de huidige stand van bet gemeen
schapsrecht, dat die harmonisatie voiledig dient te zijn. Voor wat 
betreft de ,Francovich"-aansprakelijkheid is bet Hof immers in 
grotere mate aangewezen op de aanvuilende werking van de nationa
le regelingen (waarnaar bet nadrukkelijk verwijst in r.o. 42 en 43, 
ook inzake de formele en materiele toepassingsvoorwaarden: supra, 
nr. 12) dan inzake de op artikel 215 EEG gesteunde aansprakelijk
heidsregeling. Weliswaar wordt ook in dat artikel naar de algemene 
beginselen van bet recht van de Lid-Staten verwezen maar bet staat 
aan bet Hof, en aan het Hof aileen, om in bet kader van artikel215 
deze beginselen te preciseren. Voor de ,Francovich"-aansprakelijk
heid ligt dit, me dunkt, wat anders. Tot dusver beoogt bet gemeen
schapsrecht daarvoor geen exhaustieve regeling te geven. Het Hof 
verwijst dan ook vooralsnog, naar bet nationaal recht (zij bet met 
bepaalde, reeds aangegeven restricties: supra, nr. 12), zelfs wat 
betreft de materiele aansprakelijkheidsvoorwaarden. Dit hoeft het 
Hof evenwel niet te beletten, terwille van bet principe van zo eenvor
mig mogelijke toepassing van bet gemeenschapsrecht, in de toekomst 
meer precieze aanwijzingen te geven. Zander tussenkomst van de 
communautaire wetgever zal dit, mijns inziens, echter niet leiden tot 
(vrijwel) algehele uniformiteit. 

Ten derde, uit bet voorgaande vloeit voort dat de tot dusver vast
staande toepassingsvoorwaarden van de , ,Francovich' '-aansprake
lijkheid in de Lid-Staten, wat de aansprakelijkheid van de betrokken 
Lid-Staat betreft, als een minimumregeling kan worden be-
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schouwd(47). M.a.w., het staat de nationale rechtsstelsels vrij, in het 
kader van hun algemeen aansprakelijkheidsrecht, bijkomende voor
waarden te stellen - welke bindend zijn voor hun nationale recht
banken- voor zover de aansprakelijkheid van de Lid-Staat daar
door verruimd wordt. Zo b.v. kan een Lid-Staat als Belgie op grond 
van zijn algemeen aansprakelijkheidsrecht verkiezen de in Duitsland 
en Nederland aanvaarde relativiteitsleer- die door het Hof ook met 
betrekking tot artikel 215 BEG wordt aanvaard(48) (zie ook hier
voor, nr. 14 en hierna, nr. 21)- niet aan te wenden met betrekking 
tot de (door zijn nationale rechtbanken toe te passen) , ,Francovich' '
aansprakelijkheid. Op grond van het in het Francovich-arrest gefor
muleerde voorbehoud dat schendingen van gemeenschapsrecht niet 
minder streng mogen worden beteugeld dan overeenkomstige schen
dingen van nationaal recht, is die Lid-Staat daar zelfs toe verplicht. 

19. Bij het uitwerken van een zo uniform mogelijk communautair
rechtelijk aansprakelijkheidsregime voor de uitoefening van regelge
vende bevoegdheden door zowel de Lid-Staten als de gemeenschaps
instellingen, moet de situatie waarin aan de betrokken (nationale of 
communautaire) overheid ruime discretionaire bevoegdheden ter 
beschikking staan (zoals dieter sprake komen in de ,artike1215"
jurisprudentie van h-et llof)-onderscheiden worden van de situatie 
(zoals die in het Francovich-arrest voorlag) waarin die overheid een 
bevoegdheid uitoefent welke slechts een beperkte beoordelingsruimte 
inhoudt. Toch hoeft dit onderscheid mijns inziens niet te leiden tot 
wezenlijke verschillen. Voor beide categorieen van bevoegdheden 
geldt immers dat de betrokken regelgevende overheid geenszins in 
strijd mag handelen met specifieke verbods- of gebodsregelen van 
hogere rang. M.a.w., ook het handelen van een normgever die 
optreedt krachtens een ruime discretionaire bevoegdheid, is aan een 
strikte legaliteitscontrole onderworpen. Ben dergelijke discretionaire 
bevoegdheid moet immers eveneens binnen de vastgestelde wettelijke 
grenzen worden uitgeoefend en het is slechts binnen die grenzen dat 
de overheid haar beoordelings- en/of beleidsbevoegdheid mag 
gebruiken. Geldt een strikte legaliteitscontrole derhalve zowel voor 
gebonden als voor discretionaire bevoegdheden, voor laatstgenoem
de bevoegdheden komt daar nog bij dat de betrokken overheid met 

(47) Zo ook advocaat-generaal MrscHo, conclusie, punt 72. 
(48) HEUKELS, T., geciteerd in een vorige voetnoot, op 329 e.v.; VAN GERVEN, W., ,De 
niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap wegens normatieve handelingen", 
S.E. W., 1976, 2, op 21 e.v. 
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de haar verleende beoordelings- en/of beleidsvrijheid moet omgaan 
op een oordeelkundige wijze, d.i. in overeenstemming met algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur(49). 
In wezen wordt derhalve in beide situaties de maatstaf van de 
zorgvuldige overheid als beoordelingscriterium gebruikt. Van een 
dergelijke overheid mag immers (net als van een particulier) in de 
eerste plaats worden verwacht dat zij niet in strijd handelt met 
specifieke verbods- of gebodsregelen van hogere rang en in de tweede 
plaats dat zij, wanneer haar een ruime discretionaire bevoegdheid is 
toegewezen, daarvan op een zorgvuldige, oordeelkundige wijze ge
bruik maakt. 

20. Laten wij nu, met dit uitgangspunt voor ogen, nader ingaan op 
de toepassingsvoorwaarden van een (zoveel mogelijk) geharmoni
seerd gemeenschapsrechtelijk stelsel van buitencontractuele aanspra
kelijkheid. De bouwstenen daarvoor zijn enerzijds de ,artikel215"
jurisprudentie inzake normatieve aansprakelijkheid van gemeen
schapsinstellingen, anderzijds de bijzondere Francovich-aansprake
lijkheid van de Lid-Staten wegens niet-omzetting van richtlijnen en 
de omstandigheid dat het Hof in het Francovich-arrest ook een 
algemene aansprakelijkheid wegens schending van gemeenschaps
recht heeft erkend (zie hiervoor, nr. 11). Een dergelijke algemene 
aansprakelijkheid kan o.m. ontstaan wanneer een Lid-Staat in strijd 
handelt met verdragsbepalingen (b. v. met artikel 30 waardoor natio
nale maatregelen die het intracommunautair goederenverkeer beper
ken, worden verboden, of met artikel 92 houdende een verbod van 
staatssteun buiten de in dat artikel genoemde uitzonderingen). 
Een eerste voorwaarde van een dergelijk geharmoniseerd aansprake
lijkheidsregime is natuurlijk dater sprake is van een onrechtmatige 
handeling. Een dergelijke 'onrechtmatigheid ligt voor wanneer de 
betrokken overheid een hogere rechtsregel heeft geschonden. In het 
geval van artikel 215 EEG is dat uiteraard een hogere regel van 
gemeenschapsrecht (b. v., in het geval van een handeling van de 
Raad: een verdragsbepaling of een hoger beginsel van gemeenschaps
recht, o.m. van beginselen ter bescherming van fundamentele rechten 
en vrijheden). In het geval van de aansprakelijkheid van Lid-Staten 
is dat elke regel van gemeenschapsrecht, in acht genomen de primau
teit van dat recht. De vast te stellen onrechtmat1gheid is een objectie-

(49) Daarover meer: VAN GERVEN, W., ,De overheid in het verbintenissenrecht. Hoe blauw 
is het bloed van de prins?" 1984, 32 e.v. en de daar besproken geschriften van J. MERTENS 
DE WIMARS en H. BocKEN. 

27 



ve onrecbtmatigbeid, in die zin dat bet bewijs van de recbtsscbending 
op zich volstaat(50). Niettemin kan de betrokken overheid aan haar 
aansprakelijkheid ontkomen omwille van een aanvaardbare recht
vaardigingsgrond. Een dergelijke rechtvaardigingsgrond kan een 
door het gemeenschapsrecht aanvaarde reden van algemeen belang 
zijn (zoals die b.v. aan bod komen in de jurisprudentie van het Hof 
met betrekking tot de artikelen 30 en 59 EEG-Verdrag(51)), maar 
ook een onoverwinnelijke dwaling bij de uitlegging van een onduide
lijke of dubbelzinnige tekst. Verweermiddelen gehaald uit het interne 
constitutionele recht kunnen daarentegen, naar analogie met de 
jurisprudentie van het Hof inzake artikel 169 EEG, niet als recht
vaardigingsgrond worden ingeroepen. Een daaraan te wijten nalatig
heid van de Lid-Staat is gelijk te stellen met een organisatiefout. 
Bij uitoefening, in verband met de tenuitvoerlegging van gemeen
scbapsrecht, van bevoegdbeden die een ruime discretionaire beoorde
lings- of beleidsmarge impliceren, kan de onrecbtmatigheid - zelfs 
wanneer geen schending van een specifieke rechtsregel van hogere 
rang kan worden aangetoond - uitzonderlijk ook bestaan in de 
miskenning van een algemeen aanvaard beginsel van behoorlijk 
bestuur. Zo b.v. wanneer de overheid een kennelijk verkeerde belan
genafweging heeft doorgevoerd, d.i. zich gedragen heeft op een wijze 
als een weldenkende overheid niet zou · hebben gedaan. 

21. Als tweede aansprakelijkheidsvoorwaarde kan gelden dat de 
gescbonden rechtsregel c.q. het miskende beginsel van beboorlijk 
bestuur de bescherming van de groep van particulieren waartoe de 
schadevergoeding eisende partij behoort, op bet oog dient te hebben. 
M.a.w., de Schutznormtheorie of relativiteitsleer lijkt mij voor na
volging vatbaar. De aanvaarding daarvan is immers ingegeven door 
een redelijk voorkomende zorg om de aansprakelijkbeid van de 
overheid binnen aanvaardbare grenzen te houden. De vraag is even
wei wat onder dat vereiste precies moet worden verstaan. Ik meen 
dat elke regel van gemeenschapsrecht die een (minstens verticale) 
directe werking heeft en bijgevolg door particulieren in hun voordeel 
kan worden ingeroepen, aan dat vereiste voldoet. Daarnaast, zo 
blijkt uit het Francovicb-arrest, voldoen daaraan eveneens niet-direct 
werkende bepalingen van gemeenschapsrecht welke de toekenning 

(50) Zie ook de voornoemde conclusie van advocaat-generaal MrscHO, punten 74 en 75 met 
verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer en het artikel van T. HEUKELS in S.E. W., geciteerd 
in een vorige voetnoot, op p. 317 e.v. 
(51) Zie KAPTEYN en VERLOREN VAN THEMAAT, Introduction to the law of the European 
Communities, 2e druk, GoRMLEY, L.W., 387 e.v. en 449 e.v. 
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van subjectieve rechten aan particulieren op het oog hebben waarvan 
de inhoud aan de hand van de geschonden norm van gemeenschaps
recht kan worden bepaald (voor zover daarmee iets anders wordt 
bedoeld: zie hiervoor, nr. 14). 

22. Blijven als derde en vierde aansprakelijkheidsvoorwaarden de 
zekerheid van de schade en het bestaan van een causaal verband. Wat 
de schade betreft, lijkt mij als algemene regel te moeten gelden dat 
de berokkende schade integraal moet worden vergoed. Niettemin 
lijkt het mij aanvaardbaar te zijn alleen de normaal voorzienbare 
schade in aanmerking te nemen, waarvan bovendien moet vaststaan 
dat zij door de eisende partij persoonlijk en zeker geleden werd. 
Mijns inziens is dit de draagwijdte die voortaan dient te worden 
gegeven aan de omstandigheden die nu in de ,artikel215"-jurispru
dentie van het Hof worden gebruikt ter definiering, in verband met 
de schade en de kring van schadegerechtigden, van een voldoende 
gekwalificeerde schending (hiervoor, nr. 19). M.a. w., de thans in die 
rechtspraak in aanmerking genomen schadebeperkende voorwaar
den - meer bepaaldelijk dat schade welke de grenzen te buiten gaat 
van de in de betrokken sector gebruikelijke ondernemingsrisico's en 
dat de vastgestelde schending een beperkte, duidelijk afgebakende 
groep van ondernemingen moet betreffen - mogen mijns inziens 
niet anders worden opgevat dan als een verwijzing naar de hiervoor 
genoemde voorwaarde dat de schade zeker en voorzienbaar 
is( 52)· (53). 
Met het voorgaande wil ik niet uitsluiten dat met betrekking tot 
specifieke schadeclaims wordt aanvaard dat met een minder verre
gaande schadeloosstelling genoegen wordt genomen. Zeker in ver
band met de ,Francovich" -aansprakelijkheid komt daarbij aan de 
nationale wetgever een beleidsvrijheid toe, nu het Hof terzake, zoals 
hiervoor aangeduid (supra, nr. 18), uitdrukkelijk- maar mits be
paalde restricties- naar de interne rechtsordes heeft verwezen. Blijft 

(52) In het arrest Mulder en Heinemann van 19 mei 1992, hiervoor reeds geciteerd, liet het 
Hof overigens a! het woord ,beperkte" vallen. Het ging daar inderdaad over een belangrijke 
groep schadegerechtigden die, althans in verband met een van de twee aan de orde zijnde en 
voorheen nietig verklaarde verordeningen, in het gelijk werden gesteld. Daarover RoEGES, L., 
,Melk in de weegschaal", te publiceren in S.E. W., 1993. 
(53) Dergelijke en meer beperkende voorwaarden kunnen eventueel nog worden gehanteerd 
in verband met mogelijke aansprakelijkheid voor schade door rechtmatige overheidshandelin
gen. Daarover VERLEISDONCK, Y.A.G.M., De extracontractue/e aansprake/ijkheid van de 
EEG voor rechtmatige handelingen, 1990, waarin verwezen wordt naar Duits, Frans, Neder
lands en gemeenschapsrecht. 
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dat de opgelegde sanctie in een passende verhouding moet staan tot 
de berokkende schade(54). 

Wat tenslotte het vereiste van causaal verband betreft, kan verwezen 
worden naar wat hiervoor werd gesteld bij de bespreking van het 
Francovich-arrest (hiervoor, nr. 15). 

IV. BESLUIT 

23. lngevolge het Francovich-arrest werd, naast de in artikel 215 
BEG voorziene buitencontractuele aansprakelijkheid van commu
nautaire overheden, een nieuwe gemeenschapsrechtelijke buitencon
tractuele aansprakelijkheid, ditmaal in hoof de van nationale over he
den, in het Ieven geroepen. Beide aansprakelijkheidsregimes betref
fen de schending van gemeenschapsrecht en omvatten een aansprake
lijkheid ingevolge normatief handelen van de overheid. Het in artikel 
215 BEG voorziene aansprakelijkheidsregime ligt, voor zijn toepas
sing, volledig in handen van het Hof van Justitie. De toepassing van 
het tweede ligt in handen van de nationale rechters, die desgewenst, 
ter nadere omschrijving van de toepassingsvoorwaarden van deze 
recente aansprakelijkheidsvorm, een beroep kunnen doen op het Hof 
van Justitie door aan dat Hof een prejudiciele vraag te richten. Via 
dezeprejudiciele vraagstellingsprocedure komt-het het Hof-toe beicle 
aansprakelijkheidsregimes nu in verband met normatief handelen, of 
nalaten te handelen, zoveel mogelijk te harmoniseren. 

In deze uitsluitend aan het Europese gemeenschapsrecht gewijde 
bijdrage ben ik niet ingegaan op de repercussies die het ,Franco
vich"-arrest kan hebben op het Belgische aansprakelijkheidsrecht. 
Ook in het Belgische recht werd de rechtsbescherming van particulie
ren via aansprakelijkheidsvorderingen onlangs, ingevolge een cassa
tie-arrest van 19 december 1991 in verband met de aansprakelijkheid 
van de Staat voor onrechtmatig handelen van magistraten, in een 
belangrijke mate uitgebreid. Brengt men beide arresten, dat van het 
Hof van Justitie van 19 november 1991 in verband met normatieve 
en dus legislatieve aansprakelijkheid en dat van het Hof van Cassatie 
van 19 december 1991 in verband met rechterlijke aansprakelijkheid, 
met elkaar in verband, dan rijst naar Belgisch recht de onvermijdelij
ke vraag naar de aansprakelijkheid van de formele wetgever(s). Op 
dit verband ga ik nader in, in een persklare bijdrage (waarvan de 

(54) Daarover meer in rnijn vorige voetnoot reeds geciteerde conclusie in de Marshall II-zaak. 
In die conclusie worden overigens voorbeelden geciteerd van Raadshandelingen die met 
betrekking tot bepaalde bijzondere rnateries (zoals produktenaansprakelijkheid) de Lid-Staten 
toestaan van het beginsel van integrale schadevergoeding af te wijken. 
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eerste twee delen parallellopen met de voorgaande delen II en III) 
aan de Willy Delva-cyclus 1992-93: Recht halen uit aansprakelijk
heid. 
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SOMMAIRE 

L'arret Francovich rendu par la Cour de Justice des Communautes Europeennes 
le 19 novembre 1991 a clairement fait appara!tre que les Etats membres peuvent etre 
condamnes par les juridictions nationales a reparer les dommages decoulant pour 
les particuliers de la violation du droit communautaire. Cet arret concerne I' execu
tion tardive, par un Etat membre, d'une directive relative a la protection des 
travailleurs salaries en cas d'insolvabilite de leur employeur. De la motivation de 
cet arret, il appert cependant que toute violation du droit communautaire, en ce 
compris d'une disposition du Traite, peut donner lieu a responsabilite de l'Etat 
membre. 
Le present article situe d'abord cet arret dans le cadre de la jurisprudence de la Cour 
qui a progressivement etendu la protection juridique des particuliers. L'article 
commente des lors d'abord brievement les theories de l'effet direct des dispositions 
communautaires et de !'interpretation du droit national en conformite avec le droit 
communautaire. 11 analyse ensuite l'arret Francovich et s'efforce a cet egard de 
definir les conditions d'application de cette nouvelle sorte de responsabilite de droit 
communautaire. 
Dans le droit communautaire, il existe encore une autre forme de responsabilite a 
charge cette fois des institutions communautaires et fondee sur I' article 215 du Traite 
CEE. Les conditions d'application de cette responsabilite ont ete precisees par la 
jurisprudence anterieure de la Cour, egalement en ce qui concerne la responsabilite 
normative, c'est-a-dire la responsabilite du fait de !'elaboration de normes defec
tueuses. 
Ala suite de I' arret Francovich il importe de pourvoir ala mise en concordance d~ 
ces deux regimes de responsabilite de droit communautaire. Le present article se 
propose d'apporter sur ce point une premiere contribution. Le point de depart en 
est la distinction a faire suivant qu'une legislation (communautaire ou nationale) 
est fondee ou non sur un large pouvoir d'appreciation ou de decision. L'auteur 
examine alors successivement les conditions de l'illiceite de l'acte, du dommage et 
du rapport de causalite. 
L'arret Francovich constitue ala fois un point d'aboutissement de la jurisprudence 
anterieure en ce qu'il complete la protection juridique des particuliers, et un nouveau 
point de depart, en ce qu'il suscite de nombreuses questions nouvelles, principale
ment en ce qui concerne la violation d'autres regles de droit communautaire que 
des dispositions de directives. Jusqu'ou la Cour acceptera-t-elle d'aller en cette 
matiere sans que les Etats membres se trouvent surcharges de demandes d'indemni
sation? 
11 appartient aux juridictions nationales lorsqu'elles se trouvent saisies de litiges en 
cette matiere, d'adresser ala Cour de Justice des demandes d'interpretation par la 
voie de la procedure des questions prejudicielles. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das Francovich-Urteil des Europaischen Gerichtshofs der EG vom 19. November 
1991 hat verdeutlicht, daB Mitgliedstaaten vor dem nationalen Richter haftbar 
gemacht und wegen Verletzung des Gemeinschaftsrechtes zu Entschadigung verur-
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teilt werden ki:innen. Das Urteil betrifft die nicht-rechtzeitige Ausfiihrung durch 
einen Mitgliedstaat einer Richtlinie hinsichtlich des Arbeitnehmerschutzes bei Insol
venz des Arbeitgebers. Aus der Begriindung zeigt sich allerdings, daB jede Verlet
zung des Gemeinschartsrechtes, also auch einer Vertragsbestimmung, zu Hartung 
des Mitgliedstaates fiihren kann. 

Im Artikel wird zunachst das Urteil in der Rechtspflege des Europaischen Gerichts
hofs situiert, wodurch der Rechtsschutz von Privatpersonen graduell erweitert wird. 
Darum werden zuerst die Lehre der direkten Wirkung der Gemeinschaftsbestim
mungen und die Lehre der gemeinschaftskonformen Interpretierung des nationalen 
Rechtes kurz besprochen. AnschlieBend kommt die Analyse des Francovich-Urteils, 
wobei versucht wird die Anwendungsbedingungen dieser neuartigen gemeinscharts
rechtlichen Haftung zu definieren. 

Im Gemeinschartsrecht gibt es noch eine andere Art der Hartung, dieses Mal zu 
Lasten der Gemeinschaftinstitutionen selbst, die sich auf Art. 215 des EWG-Ver
trags griindet. Die Anwendungsbedingungen dieser Hartung sind aus der friiheren 
Rechtssprechung des Hofes entwickelt worden, auch im Zusammenhang mit norma
tiver Hartung, d.h. Hartung wegen mangelharter Normierung. Nach dem Franco
vich-Urteil gilt es, beide gemeinschartsrechtlichen Hartungregimes miteinander zu 
vereinbaren. Dieser Beitrag versucht dazu einen Ansatz zu bieten. Ausgangspunkt 
ist der Unterschied zwischen (gemeinschartlicher oder nationaler) Gesetzgebung die 
wohl oder nicht aufgrund einer weiten Politik- oder Beurteilungsbefugnis zustande 
kommt. Nacheinander werden dann die Bedingungen der UnrechtmaBigkeit einer 
Handlung, des Schadens und des kausalen Zusammenhangs untersucht. 

Das Francovich-Urteil ist zugleich der SchluBteil der friiheren Rechtsprechung, in 
dem Sinne daB es den Rechtsschutz von Privatpersonen erganzt, und ein neuer 
Anfang. Infolge des Urteils erheben sich ja eine Menge Fragen, besonders im 
Zusammenhang mit Verletzungen anderer Regeln des Gemeinschaftsrechtes, bzw. 
Bestimmungen von Richtlinien. Inwiefern wird der Hof darauf eingehen wollen, 
ohne die Mitgliedstaaten all zu sehr mit Schadenersatsforderungen zu belasten? Es 
steht den nationalen Gerichtshi:ifen zu, wenn Streitfalle in dieser Angelegenheit bei 
ihnen anhangig gemacht werden, den Europaischen Gerichtshof iiber das prajudi
zielle Fragestellungsverfahren des Art. 177 des EWG-Vertrags urn Auskunrt zu 
bitten. 

SUMMARY 

The Francovich decision of the Court of Justice of the European Communities, 
dated 19/11/1991, has made it clear that Member States may be held liable before 
the national courts and ordered to pay damages for having infringed Community 
law. The decision concerns the late implementation by a Member State of a directive 
concerning the protection of workers in case of insolvency on the part of their 
employer. However, it emerges from the grounds of judgment that any infringement 
of Community law, i.e. also the violation of a Treaty provision, could engage the 
Member State's tort liability. 

In this paper, the decision in question is first of all situated in the context of the 
case law of the Court which has progressibely extended the legal protection of 
individuals. This is why the doctrine of the direct effect of Community law 
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provisions and the principle of interpreting national law in such a way as to comply 
with Community law are briefly discussed. This is followed by an analysis of the 
Francovich decision, in the course of which an attempt is made to specify the 
conditions in which this new category of Community law liability may apply. 

Community law provides another form of liability, this time against the Community 
institutions themselves, which is based on Article 215 of the EEC Treaty. The 
conditions in which this liability may apply were developed in the early case law of 
the Court of Justice, and included legislative liability, i.e. liability for defective 
rulemaking. Following the Francovich case, it is necessary to harmonise these two 
systems of Community liability. This paper is intended as a contribution towards 
the endeavour. Its starting point is the distinction between legislation, whether 
Community or national, which is adopted on the basis of broad policy-making or 
discretionary powers on the one hand, and legislation which lacks this basis on the 
other hand. The criteria for assessing whether the action was unlawful, whether 
damage was caused and whether there was a causal link between the two are then 
successively examined. 

The Francovich decision at the same time marks the conclusion of a certain line of 
earlier case law, in the sense that it completes the legal protection of individuals, 
and heralds a new beginning. The decision has given rise to a number of new 
questions, particularly in connection with violations of other rules of Community 
law, in particular directives. How far will the Court of Justice be prepared to go 
in this direction without burdening the Member States with an excessive amount of 
claims for damages? It is for the domestic courts to request clarification from the 
Court of Justice through the preliminary rulings procedure whenever disputes of 
this nature are brought before them. 

RESUMEN 

La sentencia Francovich del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 
19 de noviembre de 1991 puso de manifiesto que, ante el juez nacional, los Estados 
miembros pueden ser declarados responsables, y condenados al pago de una 
indemnizacion por dafios y perjuicios por violacion del derecho comunitario. La 
sentencia se refiere a Ia transposicion fuera de plazo por un Estado miembro, de 
una directiva relativa a Ia proteccion de empleados en caso de insolvencia de su 
empleador. Sin embargo, se deduce de Ia motivacion que cada infraccion al derecho 
comunitario, o sea, tambien a una disposicion de un tratado, puede ser motivo para 
obligar al Estado miembro al pago de una indemnizacion por dafios y perjuicios. 

En el presente articulo, la sentencia se encuadra, en primer Iugar, dentro de Ia 
jurisprudencia del Tribunal que permite una extension gradual de Ia proteccion 
jurfdica de personas privadas. Por eso, se habla primero brevemente de Ia teoria 
del efecto directo de disposiciones comunitarias y de la teoria de la interpretacion 
de derecho nacional de acuerdo con el derecho comunitario. A continuacion, se 
analiza Ia sentencia Francovich, intentando definir las condiciones de aplicacion de 
ese nuevo tipo de responsabilidad segun el derecho comunitario. 

En el derecho comunitario, todavia existe otra forma de responsabilidad, esta a 
cargo de las instituciones comunitarias mismas, bas ada en el articulo 215 del Tratado 
de Ia CEE. Las condiciones de aplicacion de esta responsabilidad se han desarrollado 
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en Ia jurisprudencia anterior del Tribunal, tam bien en relaci6n con Ia responsabili
dad normativa, es decir Ia responsabilidad por reglamentaci6n defectuosa. Despues 
de Ia sentencia Francovich, habra que coordinar los dos sistemas de responsabilidad 
de derecho comunitario. Esta contribuci6n quiere ser una iniciativa en ese sentido. 
El punto de partida es Ia distinci6n entre Ia legislaci6n (comunitaria o nacional) 
adoptada o no en virtud de una amplia competencia de gesti6n o de evaluaci6n. 
Sucesivamente, se examinan las condiciones de ilicitud de la acci6n, de los dafios 
y de Ia causalidad. 
La sentencia Francovich es un punto final de jurisprudencia anterior, a! completar 
Ia protecci6n juridica de las personas privadas y, al mismo tiempo, constituye un 
nuevo punto de partida, puesto que Ia sentencia plantea muchas nuevas cuestiones, 
sobre todo en cuanto a violaciones de otras reglas de derecho comunitario distintas 
de las directivas. l,Hasta d6nde Ilegara el Tribunal, sin cargar a los Estados 
miembros con demasiadas reclamaciones por dafios y perjuicios? Corresponde a los 
tribunales nacionales, ante los que se dirimen Iitigios, solicitar las oportunas 
aclaraciones del Tribunal de Justicia CEE, mediante el procedimiento de Ia cuesti6n 
prejudicial regulada en el articulo 177 del Tratado de Ia CEE. 
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