
OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK 

EUROPEES GEMEENSCHAPSRECHT: 
RECHTSBESCHERMING 

1979-1994 

door 

L. VAN DEN HENDE(l) 

Europees Instituut 
Universiteit Gent 

INHOUD 

INLEIDING (1-8) 

Deel I. 
HET EUROPEES GEMEENSCHAPS
RECHT EN DE NATIONALE RECH
TER (8-227) 

1. Voorrang (8-16) 

2. Directe werking (17-104) 

2.1. Voorwaarden (19-26) 

2.2. Het primaire communautaire recht 
(27) 

2.3. Verordeningen (28) 

2.4. Richtlijnen (29-65) 

2.4.1. Uitsluitend verticale directe wer
king (30-37) - 2.4.2. Richtlijncon
forme interpretatie (38-53)- Richtlijn
conforme interpretatie ten voordele van 
de overheid ( 45-46) - Het belang van 
de omzettingstermijn (47-50) - Een 
voorbeeld uit de Belgische rechtspraak 

(51-52)- Besluit (53)- 2.4.3. Hori
zontale directe werking (54-65) 

2.5. Beschikkingen (66-67) 

2.6. Algemene rechtsbeginselen (68-75) 

2.6.1. De communautaire algemene 
rechtsbeginselen (68-70) - 2.6.2. Het 
in rechte inroepen van de communau
taire algemene rechtsbeginselen (71 ~75) 

2.7. Verdragen door de Gemeenschap 
gesloten met derde Ianden (76-92) 

2.8. Is de directe werking een kinder
ziekte van het Europees gemeenschaps
recht? Een paging tot ,demythologise
ring" (93-104) 

3. Het Europees gemeenschapsrecht 
afgedwongen in nationaalrechtelijke 
procedures (105-177) 

3.1. Nationale rechtsbeginselen en op 
gemeenschapsrecht gebaseerde vorde
ringen (112-133) 

(1) Dit rechtspraakoverzicht is tot stand gekomen in het kader van een door het F.K.F.O. 
gefinancierd onderzoeksproject. De auteur wenst hier ook zijn dank te betuigen aan Prof. Piet 
Eeckhout voor zijn zeer waardevolle opmerkingen bij eerdere versies van deze tekst. 

151 



3.1.1. Het verbod van ongerechtvaar
digde verrijking (113-121)- Een com
munautair afwentelingsbeginsel? (118-
121) - 3.1.2. Het rechtszekerheidsbe
ginsel en de bescherming van gewettigd 
vertrouwen (122-132)- 3.1.3. Billijk
heid (133) 

3.2. Nationaal procedurerecht en op ge
meenschapsrecht gebaseerde vorderin
gen (134-172) 

3.2.1. Uitzonderingsprocesrecht (135-
136) - 3.2.2. Redelijke termijn (137-
139) - 3.2.3. Nationale procestermij
nen en inroepbaarheid van richtlijnen 
(140-147) - 3.2.4. Het recht op een 
effectieve rechtsgang (148-172) - De 
aansprakelijkheid van een Lid-Staat ten 
aanzien van een particulier voor schade 
veroorzaakt door schending van het ge
meenschapsrecht (158-172) 

3.3. Besluit (173-177) 

4. De nationale rechter en ongeldig 
gemeenschapsrecht (178-190) 

4.1. Exclusieve bevoegdheid van het 
Hofvan Justitie (179-181) 

4.2. De uitzondering: kart geding (182-
184) 

4.3. De verhouding tot de nietigheids
procedure ex artikel173 EG (185-188) 

4.4. De werking van een prejudiciele 
ongeldigverklaring ( 189-190) 

5. De samenwerking tnssen het Hof 
van Justitie en de nationale rechter: 
de prejudiciele procedure (191-222) 

5.1. Aard van de prejudiciele proce
dure: samenwerking tussen rechtscolle
ges (191-192) 

5.2. Wanneer kan een prejudiciele 
vraag worden gesteld? (193-207) 

5.2.1. Rechterlijke instantie (195-198) 
- 5.2.2. Een probleem van gemeen
schapsrecht (199-200)- 5.2.3. De op-

152 

lossing van het probleem is noodzakelijk 
voor de beslechting van het bij de ver
wijzende rechter · aanhangige geschil 
(201-207) 

5.3. Welke rechter moet verwijzen? 
(208-214) 

5.4. Het uitleggingsarrest (215-217) 

5.5. Werking in de tijd van prejudicii!le 
arresten (218-222) 

6. Andere vormen van samenwerking 
tussen de nationale rechter en de com
munantaire instellingen (223-227) 

6.1. Samenwerking met het Hof van Jus
titie buiten de prejudicii!le procedure om 
(223-225) 

6.2. Samenwerking met de Commissie 
(226-227) 

Deel II. 
DE RECHTSTREEKSE TOEGANG 
TOT HET GERECHT VAN EERSTE 
AANLEG EN HET HOF VAN JUSTI
TIE (228-353) 

1. Het beroep tot nietigverklaring van 
commnnautaire handelingen: artikel 
173 EG (228-289) 

1.1. Tegen welke gemeenschapshande
lingen kan een beroep tot nietigverkla
ring worden ingesteld? (230-240) 

1.1.1. Een beschikking of een beschik
king in de vorm van een verordening 
(233)- 1.1.2. Een ll.andeling met bin
dende rechtsgevolgen ten aanzien van de 
verzoeker (234-239) - Negatieve be
slissingen (238)- Onbestaande hande
lingen (239) 

1.2. Wie kan een beroep tot nietigver
klaring ex artikel 173, lid 4 EG instel
len? (240-270) 

1.2.1. Individueel geraakt (241-243)-
1.2.1.1. Het criterium van de gesloten 
groep (244-252)- 1.2.1.2. lndividueel 



geraakt omwille van de deelname aan de 
voorafgaande procedure (253-260) -
Mededinging tussen ondernemingen 
(257) - Anti-dumping en anti-subsidie 
(258-259) - Staatssteun (260) -
1.2.1.3. Individueel geraakt omwille 
van de impact van een maatregel - Een 
derde ontvankelijkheidscriterium? (261-
264) - 1.2.2. Rechtstreeks geraakt 
(265-267) - 1.2.3. Procesbelang (268-
270) 

1.3. Gronden voor nietigheid (271-280) 

Marginale toetsing (278-279)- Artikel 
184 EG (280) 

1.4. Termijn (281-283) 

1.5. Gevolgen van de nietigverklaring 
(284) 

1.6. Beperking van de materii!le en tem
porele werking van de nietigheid (285-
289) 

2. De vordering wegens nalaten: arti
kel175 EG (290-298) 

3. De vordering tot schadevergoeding 
tegen de Gemeenschap: artikel 178 
juncto 215 EG (299-331) 

Schade (302-304) - Causaal verband 
(305) 

3.1. Schending van een hogere rechts-

regel van gemeenschapsrecht gegeven 
ter bescherming van de particulier 
(306-309) 

3 .1.1. Een rechtsregel gegeven ter be
scherming van de particulier (306-308) 
- 3.1.2. Een hogere rechtsregel (309) 

3.2. De aard van de inbreuk zelf (310-
324) 

3 .2.1. Foutief of onrechtmatig handel en 
(310-311) - 3.2.2. Onrechtmatigheid 
bij aansprakelijkheid voor schade ver
oorzaakt door individuele, administra-
tieve handelingen (312-313) 
3.2.3. Gekwalificeerde onrechtmatig
heid bij aansprakelijkheid veroorzaakt 
door onrechtmatig normatief optreden 
(314-322) - 3.2.4. Het onderscheid 
tussen normatieve en niet-normatieve 
handelingen (323-324) 

3.3. Andere aspecten van de vordering 
tot schadevergoeding (325-331) 

3.3.1. De verhouding tot andere proce
dures (325-328) - 3.3.2. Verjaring 
(329-330) - 3.3.3. Tegen wie moet de 
vordering tot schadevergoeding worden 
ingesteld? (337) 

4. Kort geding (332-342) 

5. Hogere voorziening (343-348) 

6. Procedure (349-353) 

153 



INLEIDING(*) 

1. Dit overzicht van rechtspraak is een vervo1g op het in de jaargang 1979 
van het Tijdschrift voor Privaatrecht gepubliceerde rechtspraakoverzicht 
van Maresceau en Tromm (Maresceau, M. en Tromm, J.J.M., ,Overzicht 
van rechtspraak (1971-1978)- Europees recht: rechtsbescherming", 
T.P.R., 1979, 909-976). Het geeft, net zoa1s het voorgaande, een overzicht 
van de voor de particu1ier be1angrijke rechtspraak inzake rechtsbescherming 
van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aan1eg van de Europese 
gemeenschappen. Procedures tussen de verschillende instellingen van de 
Gemeenschappen en tussen Lid-Staten en instellingen komen dus niet aan 
bod, evenmin a1s de zogenaamde inbreuk-procedure die de Europese Com
missie op grond van artike1169 EG kan opstarten tegen een Lid-Staat die het 
gemeenschapsrecht schendt. 

2. Het vorige rechtspraakoverzicht bes1oeg een periode van acht jaar. Het 
onderhavige overzicht bestrijkt zestien jaar. Tijdens die peri ode is het be1ang 
van het gemeenschapsrecht hand over hand toegenomen, wat zich heeft geuit 
in een sterke stijging van het aantal rechter1ijke uitspraken, zowe1 van de 
Europese a1s de nationa1e rechtscolleges. Bovendien omvat de prob1ematiek 
van de rechtsbescherming in het Europees gemeenschapsrecht niet alleen het 
vra(lgstul<: \'illl de toegangtotbepaaJde rechtscolleges, maar ook, en ze1fs in 
de eerste p1aats, het prob1eem van de verhouding tussen het natlona1e-rec1it 
en het gemeenschapsrecht. Precies over die prob1ematiek heeft het Hof van 
Justitie een aanta1 arresten geve1d die door sommigen werden ervaren a1s 
schokkend en soms ze1fs als een aans1ag op de souvereiniteit van de Lid
Staten (zie nr. 151). Overigens wordt het Europees Hof van Justie recentlijk 
tot in de hoogste politieke kringen bekritiseerd omdat het a1 te ,activistisch'' 
zou optreden (zie bvb., Edouard Balladur in Le Monde van 30 november 
1994 en Agence Europe van 9 december 1992 over de situatie in Duits1and. 
De meest verregaande kritiek komt uit het Verenigd Koninkrijk waar de 
regering naar verluidt een voorste1 uitwerkt vo1gens hetwe1k Lid-Staten 
(twee of drie zou reeds vo1staan) de mogelijkheid zouden krijgen om de 
uitspraken van het Hof ,bij te werken'' (,Government to demand curb on 
European Court", Financial Times, 2 februari 1995)). Dit om aan te duiden 
hoe omvangrijk en diepgaand de evo1utie tijdens de voorbije zestien jaar is 
geweest. Het is dan ook vrijwe1 onmoge1ijk om een werkelijk volledig 
overzicht te geven van alle rechtspraak die van be1ang is voor het onder-

(*) In principe wordt steeds verwezen naar de officiele publikatie van de arresten in de 
Jurisprudentie van het Hof van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg (afgekort 
Jur. ). De jaargang van de Jurisprudentie waarin een arrest is gepubliceerd wordt niet 
afzonderlijk vermeld, deze stemt immers steeds overeen met het jaar van de uitspraak. 
Indien het arrest nog niet in de Jurisprudentie werd gepubliceerd, wordt het aangemerkt als 
,n.n.g." (nog niet gepubliceerd). Bij elke vermelding van een uitspraak volgt normaal 
gezien de volledige verwijzing. Dit gebeurt enkel dan niet als de volledige verwijzing kort 
tevoren reeds werd gegeven. 

154 



werp. Dit werd dan ook op verschillende manieren beperkt. De belangrijkste 
beperking is dat er hoofdzakelijk aandacht wordt besteed aan de rechtspraak 
van de Europese rechtscolleges. Nationale rechtspraak kon slechts spora
disch aan bod komen. Maar ook voor de rechtspraak van de Europese 
rechtscolleges wordt geen volledigheid gegarandeerd (de uitoefening van 
volledige rechtsmacht die het Hof heeft ten aanzien van sancties die in 
bepaalde gevallen kunnen worden opgelegd en uitspraken op grond van 
arbitragebedingen komen niet aan bod. Ook de ambtenarenrechtspraak wordt 
niet als dusdanig behandeld, en wordt enkel vermeld in zoverre de betref
fende uitspraken een belang hebben dat hun specifieke context overstijgt (er 
wordt dan steeds aangegeven dat het om ambtenarenrechtspraak gaat). 
Verder wordt ook geen aandacht besteed aan een aantal bijzondere rechts
gangen met een gering praktisch belang: verzet tegen uitspraken in kort 
geding (art. 38 Statuut Hof van Justitie); derdenverzet (art. 39 Statuut Hof 
van Justitie); rectificatie van materiele vergissingen (art. 66 Regl. Procesvoe
ring Hof van Justitie, art. 84 Regl. Procesvoering Gerecht) en verzuim te 
beslissen (art. 67 Regl. Procesvoering Hof van Justitie, art. 85 Regl. Pro
cesvoering Gerecht); herziening en interpretatie van arresten (art. 40 en 41 
Statuut Hof van Justitie). Daar staat tegenover dat de belangrijkste proble
men en de meest gebruikte procedures uitgebreid aan bod komen en dat de 
rechtspraak in belangrijke mate wordt verwerkt en becommentarieerd. 

3. Alvorens dit aan te vatten past het echter ons onderwerp nader te situeren 
in het Iicht van de belangrijke constitutionele wijzingen die de Europese 
constructie sinds 1978 heeft ondergaan. De door het Verdrag van Maastricht 
in het Ieven geroepen Europese Unie heeft een structuur met drie pij1ers, 
waarvan er twee nieuw zijn: het gemeenschappelijk buitenlands- en veilig
heidsbeleid enerzijds, en de samenwerking op gebied van justitie en binnen
landse zaken anderzijds. De ,oude'' pijler is de communautaire pijler waarin 
het vroegere EEG-Verdrag, het EGKS-Verdag en het Euratom-Verdrag zijn 
ondergebracht. Deze derde pijler is veruit de belangrijkste, en het is enkel 
deze pijler die in dit overzicht aan bod komt. Het is ook de enige pijler 
waarbinnen het Hof van J ustitie en het Gerecht van eerste aanleg belangrijke 
bevoegdheden hebben. Veruit het belangrijkste onderdeel van die derde 
pijler is het EG-Verdrag, het Verdrag tot oprichting van de Europese Ge
meenschap. Dit laatste is het door het Verdrag van Maastricht aangepaste en 
van naam veranderde EEG-Verdrag, het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap. 

4. De rechtspraak betreffende dit E(E)G-Verdrag vormt veruit het belang
rijkste bestanddeel van dit rechtspraakoverzicht (In dit overzicht zal steeds 
worden verwezen naar het EG-Verdrag. Gezien vrijwel aile geciteerde 
uitspraken betrekking hebben op het vroegere EEG-Verdrag, wordt in de 
citaten wei nog verwezen naar het EEG-Verdrag. Overigens is van slechts 
weinig voor het onderwerp relevante bepalingen de nummering gewijzigd. 
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Indien dit het geval is, zal dit steeds worden aangeduid). De EGKS- en 
Euratom-rechtspraak komt slechts zijdelings aan bod. De verschillen tussen 
deze drie verdragen mogen echter niet te zeer benadrukt worden. Dat geldt 
zeker voor het EG- en Euratom-Verdrag, waarvan de bepalingen relevant 
voor de rechtsbescherrning vrijwel identiek zijn. De bepalingen van het 
oudere EGKS-Verdrag wijken daarvan af, maar in de mate van het moge
lijke, ligt de interpretatie ervan, in het licht van de ,eenheid van de commu
nautaire rechtsorde' ', in de lijn van de interpretatie van het EG-Verdrag (zie 
over de ,eenheid van de communautaire rechtsorde" H.v.J., 22 februari 
1990, Busseni, C-221/88, fur., 1-495, r.o. 16; alsook advocaat-generaal Van 
Gerven in zijn conclusie bij zaak C-128/92, Banks, fur., 1994, I-1212, nr. 25; 
precies in dat arrest Banks wijkt het Hof nochtans van die ,eenheid'' af, 
H.v.J., 13 april 1994, Banks, C-128/92, fur., I-1209). 

5. In de rechtsbescherrning van particulieren heeft het Verdrag van Maas
tricht geen belangrijke wijzingen aangebracht. De belangrijkste constitutieve 
wijziging die op dat punt is doorgevoerd dateert reeds van voor het Verdrag 
van Maastricht. In 1988 werd immers het Gerecht van eerste aanleg opge
richt, nadat de Europese Akte in 1986 de mogelijkheid daartoe had gecre
eerd. Het Gerecht van eerste aanleg is ,toegevoegd'' aan het Hof van Justitie 
(artikel168A EG) en vormt dus niet echt een afzonderlijke instelling. Sinds 
15 maart 1994 is het Gerecht bevoegd voor alle rechtstreekse beroepen van 
particulieren -(artikel 3, c van het Besluitvart de Raaotot instellirrg van een 
Gerecht van eerste aanleg van de Europese gemeenschappen, P.B., 1988, L 
319/1, zoals gewijzigd door de besluiten van de Raad van 8 juni 1993, P.B., 
1993, L 144/21 en 7 maart 1994, P.B., 1994, L 66/29). Het Hof blijft 
daarentegen uitsluitend bevoegd voor het beantwoorden van prejudiciele 
vragen (art. 168A, lid 1 EG). Tegen de uitspraken van het Gerecht staat 
hog ere voorziening, te vergelijken met cassatie-beroep, open bij het Hof van 
Justitie. De wijze waarop het gerecht kan worden gevat verschilt niet van de 
rechtsgangen die vroeger (en ook nu nog voor zover het gaat om vorderingen 
van instellingen of Lid-Staten) toegang verleenden tot het Hof van Justitie. 
De vroegere rechtspraak van het Hof, die hier uitgebreid aan bod komt, blijft 
dus geldig voor wat betreft de toegang tot het Gerecht. 

6. Het Verdrag van Maastricht heeft de meeste artikelen die betrekking 
hebben op het Hof van Justitie gewijzigd, maar wat de rechtstoegang van 
particulieren betreft, is er geen sprake van fundamentele wijzigingen. W el 
wordt steeds voorzien dat de betreffende rechtswegen ook kunnen worden 
aangewend tegen de op te richten Europese Centrale Bank, die strikt gezien 
immers niet behoort tot de ,Instellingen van de Gemeenschap", waar de 
betreffende artikelen steeds naar refereren, en die worden opgesomd in 
artikel 4 EG. Sinds het Verdrag van Maastricht hoort het Rekenhof daar 
wel bij zodat voor die ins telling nu eenzelfde regime geldt als voor de andere 
instellingen. Verder voorziet de tekst van het Verdrag nu ook uitdrukkelijk 
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dat een aantal beroepsmogelijkheden ook openstaan ten aanzien van het 
Europees Parlement, wat tevoren niet het geval was (Het gaat met name om 
art. 173 en 175 EG. Reeds tevoren had het Hof van Justitie echter aanvaard 
dat een vordering ex art. 173 openstond tegen de handelingen van het 
Parlement (H.v.J., 10 februari 1983, Luxemburg I Parlement, 230/81, fur., 
255; en H.v.J., 23 april 1986, Les Verts, 294/83, fur., 1339)). 

7. Tenslotte moet er nog op gewezen worden dat een particulier ter bescher
ming van zijn communautaire rechten naast rechterlijke instanties ook een 
administratieve instantie kan aanspreken, met name de Europese Commissie. 
Voor bepaalde materies, in de eerste plaats staatssteun van Lid-Staten, 
mededinging tussen ondememingen en anti-dumping bestaan daartoe for
meel uitgewerkte procedures waarbij zich vaak specifieke problemen voor
doen inzake rechtsbescherming die hier slechts ten dele kunnen aan bod 
komen (voor een exhaustieve behandeling van deze materies, zie Joris, T., 
Nationale steunmaatregelen en het Europees gemeenschapsrecht - Een 
onderzoek van het communautaire beleid, met bijzondere nadruk op proce
dure en rechtsbescherming, Maklu, Antwerpen, 1994, 873 p.; Kerse, C.S., 
E.C. Antitrust Procedure, Sweet & Maxwell, 1994, 474 p.; Creally, E. 
Judicial Review of Anti-dumping and Other Safeguard Measures in the 
European Community, Butterworths, London, 1992, 454 p). Daarnaast be
staat ook in het algemeen de officieuze mogelijkheid om bij de Commissie 
klacht in te dienen tegen een Lid-Staat wegens een schending van het 
Gemeenschapsrecht (De Commissie heeft daarvoor een modelformulier 
gepubliceerd in P.B., 1989, C 26/6). De Commissie kan dan eventueel tegen 
de betrokken Lid-Staat een procedure wegens niet nakorning openen ex 
artikel 169 EG. Zij is daar echter niet toe verplicht en de klager heeft ook 
geen enkel recht om dit te eisen (zie nr. 293). 

DEELI 

HET EUROPEES GEMEENSCHAPSRECHT EN 
DE NATIONALE·RECHTER 

1. Voorrang 

8. Het Europees gemeenschapsrecht prevaleert op alle nationale recht met 
inbegrip van de Grondwet (H.v.J., 17 december 1970, Internationale Han
delsgesellschaft, 11170, fur., 1125, r.o. 3; H.v.J., 9 maart 1978, Simmenthal, 
106177, fur., 629; zie ook H.v.J., 15 november 1994, advies 1194, over de 
WHO-Verdragen, n.n;g., r.o. 20) en wetten van latere datum dan de toe te 
passen communautaire norm. Als een nationale rechter in een bepaald geding 
zowel nationaal recht als gemeenschapsrecht kan toepassen, dan moet hij bij 
conflict steeds voorrang geven aan het gemeenschapsrecht. Dit basisprincipe 
van het gemeenschapsrecht is reeds lang geconsolideerd, en heeft in de 
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bestudeerde periode geen wijzigingen ondergaan. In zijn advies 1191 over het 
EER-Verdrag heeft het Hof dit fundamentele kenmerk van de communau
taire rechtsorde nog eens in aile duidelijkheid bevestigd: 

, Het EEG-Verdrag ( ... ) vormt ( ... ) het constitutionele handvest van een 
rechtsgemeenschap. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie is 
door de gemeenschapsverdragen een nieuwe rechtsorde tot stand gebracht, 
ten bate waarvan de Staten hun soevereine rechten op steeds breder terrein 
hebben begrensd en waarvan niet slechts de Lid-Staten, maar ook hun 
onderdanen de rechtssubjecten zijn ( ... ).De wezenlijke kenmerken van die 
communautaire rechtsorde bestaan, in het bijzonder, in het primaat ervan 
ten opzichte van het recht van de Lid-Staten en in de rechtstreekse werking 
van een gehele reeks op de Lid-Staten zelf en op hun rechtssubjecten 
toepasselijke bepalingen" (Advies van het Hof van 14 december 1991, 

1/91, fur., I-6079, r.o. 21). 

(Het principe van de voorrang wordt in de rechtsleer niet altijd gezien als 
enkel een probleem van conflict tussen nationaal recht en gemeenschaps
recht. Sommigen benaderen het probleem aan de hand van de uit het 
Amerikaanse recht afkomstige notie ,pre-emption'', waarbij de nadruk ligt 
op het niet bevoegd zijn van een Lid-Staat om een bepaalde materie te 
regelen die reeds door de Gemeenschap werd geregeld of tot haar exclusieve 
bevoegdheid behoort. Voor een overzicht, zie Cross, E.D., ,Pre-emption of 
Member S1~t~_L@'.i_ntl1~AlliQPean ~conornic Co!llmunity: A Framework 
for Analysis", C.M.L.Rev., 1992, 447-472) - --

9. Het principe van de voorrang is nu dermate ingeburgerd in de nationale 
rechtsordes van de Lid-Staten dat zich in de praktijk weinig of geen pro
blemen meer stellen (De voorrang van het gemeenschapsrecht hoven de 
grondwet van een Lid-Staat is rninder goed aanvaard. In de praktijk lijkt dit 
echter weinig of geen problemen op te leveren. Voor een overzicht van de 
situatie in de verschillende Lid-Staten zie Louis, J.-V., L'ordre juridique 
communautaire, Luxemburg, Bureau voor officiele publikaties der Europese 
Gemeenschappen, 1993, 167-192; Louis, J.-V., Vandersanden, G., Wael
broeck, D. en Waelbroeck, M., LaCour de Justice- Les actes des institu
tions, in Commentaire Megret- Le droit de la CEE, vol 10, Editions de 
l'Universite de Bruxelles, 1995, 549-580; Schermers, H.G., en Waelbroeck, 
D., Judicial Protection in the European Communities, Kluwer, Deventer, 
1992, 127-138. Voor de situatie in Belgie, zie Velu, J., ,Controle de con
stitutionalite et controle de compatibilite avec les traites", J. T., 1992, 729-
741, en 749-761. Zie ook nr. 12 e.v). In Belgie staat de voorrang van het 
gemeenschapsrecht vast sinds het arrest Le Ski van het Hof van Cassatie van 
1971 (Cass., 27 mei 1971, Arr. Cass., 1971, 967). 

10. De belangrijkste moeilijkheden deden zich voor in Italie, Duitsland en 
Frankrijk. In Frankrijk heeft de Conseil d'Etat zich, in tegenstelling tot het 
Cour de cassation, lange tijd verzet tegen de voorrang van het gemeen-
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schapsrecht op wetten van latere datum. Pas vanaf 1989 heeft de Conseil 
d'Etat zich er bij neergelegd dat de communautaire orthodoxie vereist dat 
ook wetten van latere datum moeten wijken voor het gemeenschapsrecht (20 
oktober 1989, Nicolo, R.T.D.E., 1989, 707 (betreffende bepalingen van het 
EG-Verdrag zelt); 24 september 1990, Boisdet, A.J.D.A., 1990, 863 (betref
fende een verordening); 28 februari 1992, Rothmans en Philip Morris, 
A.J.D.A., 1992, 210 (betreffende richtlijnen)). 

11. Het Italiaanse grondwettelijke Hof aanvaardde pas in een uitspraak van 
8 juni 1984, ten valle de consequenties van het arrest Simmenthal van het Hof 
van Justitie van 1979: elke Italiaanse rechter moet een Italiaanse wet die 
strijdig is met direct toepasbaar gemeenschapsrecht buiten toepassing laten, 
ook al is die wet van latere datum dan de betreffende communautaire regel. 
De rechter moet zich daarvoor niet eerst tot het constitutionele Hof wenden 
(Corte Costituzionale, Beslissing nr. 170 van 8juni 1984, Granital, C.D.E., 
1985, 185, met noot Louis, J.-V). 

12. De reserves van datzelfde Italiaanse grondwettelijke Hof, alsook deze 
van het Duitse Bundesverfassungsgericht betreffende het toetsen van regels 
van communautair recht aan door de nationale grondwet gewaarborgde 
grondrechten, bestaan nag steeds (Zie daarover Maresceau, M. en Tromm, 
J.J.M., o.c. m. 1, m. 79). Het Duitse grondwettelijke Hofheeft echter een stap 
terug gezet in het zogenaamde Solange II arrest: het zal zich niet uitspreken 
over de verenigbaarheid van secundair gemeenschapsrecht met de betref
fende grondrechten zolang de Gemeenschap zelf die grondrechten blijft 
beschermen in de mate waarin ze dat tot nag toe heeft gedaan (Bundesver
fassungsgericht, 22 oktober 1986, Europarecht, 1987, 51; zie ook Roth, W.
H., ,The Application of Community Law in West Germany: 1980-1990", 
C.M.L.Rev., 1991, 141-145. Solange Ilwerd bevestigd in de uitspraak van 12 
oktober 1993 van het Bundesverfassungsgericht over het al dan niet ver
enigbaar zijn van het Verdrag van Maastricht met de Duitse grondwet, 
N.J. W., 1993, 3047; zie daarover De Lange, R., ,Het Bundesverfassungsge
richt over het Verdrag van Maastricht: een nieuwe Solange", S.E. W., 1994, 
418-436; Hanf, D., ,Le jugement de la Cour constitutionnelle federale 
allemande sur la constitutionnalite du Traite de Maastricht", R. T.D.E., 
1994, 391-423; Wieland, J., ,Germany in the European Union - The 
Maastricht Decision of the Bundesverfassungsgericht", E.J.I.L., 1994, 
259-266). Het Corte Costituzionale blijft daarentegen onverkort vasthouden 
aan zijn bevoegdheid die toetsing door te voeren, en lijkt zelfs verder te gaan 
dan in zijn vroegere rechtspraak gezien het zich niet enkel bevoegd acht die 
toetsing door te voeren ten aanzien van verordeningen maar ook ten aanzien 
van andere bepalingen van gemeenschapsrecht, en zo nodig tegen een uit
spraak van het Hof van Justitie in (Corte Costituzionale, beslissing m. 232 
van 21 april 1989, Fragd, Il Foro Italiano, 1990, I, al. 1855, besproken en 
gedeeltelijk vertaald in de conclusie van advocaat-generaal Darmon bij zaak 
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C-228/92, Raquette Freres, fur., 1994, I-1448, nr. 45-50; zie ook verder 
nr. 222 alsook Gaja, G., ,New Developments in a Continuing Story: the 
Relationship Between EEC Law and Italian Law'', C.M.L.Rev., 1990, 94-95. 
Ook op een aantal andere punten is de rechtspraak van het Corte Costitu
zionale ten minste potentieel in strijd met de benadering van het Hof van 
Justitie, zie Daniele, L., ,Apres I' arret Granital: droit communautaire et droit 
national dans la jurisprudence recente de la Cour constitutionnelle italie
nne", C.D.E., 1992, 3-21). Het door beide hoge rechtscolleges gemaakte 
voorbehoud lijkt echter vooral een theoretisch probleem. Als een regel van 
gemeenschapsrecht een nationaal grondrecht schendt, zal deze naar alle 
waarschijnlijkheid eveneens strijdig zijn met de binnen de communautaire 
rechtsorde gewaarborgde grondrechten, en zal het Hof van Justitie de be
treffende bepaling vernietigen of ongeldig verklaren (zie daarover Scher
mers, H.G., ,The Scales in Balance: National Constitutional Court v. Court 
of Justice", C.M.L.Rev., 1990, 97 -105). In zoverre dat dit kon worden 
nagegaan heeft dit ,grondrechtelijk voorbehoud'' dan ook nog geen prak
tische gevolgen gehad, en wordt de voorrang van gemeenschapsrecht goed 
toegepast door de Duitse en Italiaanse rechters (Schermers, H.G., en Wael
broeck, D., o.c. nr. 9, 132-133). 

13. - Beperking van de voorrang - In bepaalde situaties zou men gewag 
kunnen maken van een zekere beperking van de voorrang van bet gemeen
schapsrecht. Een eerste geval vloeit voort u!t het feit dat de voorrang van het 
gemeenschapsrecht niet in abstracto kan worden ingeroepen. Hiermee wordt 
bedoeld dat het Hof van Justitie niet duldt dat een rechtssubject zich op bet 
gemeenschapsrecht beroept teneinde een bepaling van nationaal recht buiten 
toepassing te laten verklaren alleen maar om aldus een juridisch vacuum te 
scheppen met een uiteindelijk resultaat dat botst met het door het gemeen
schapsrecht beoogde doel (H.v.J., 2 augustus 1993, Kuhn, C-289/91, fur., I-
4439; zie vooral ook de conclusie van advocaat-generaal Gulmann). Veron
derstel dat de wetgeving van een Lid-Staat voor een bepaald produkt 
technische normen oplegt die inferieur zijn aan de normen die worden 
opgelegd door een EG-richtlijn. Een handelaar die in die Lid-Staat produkten 
op de markt brengt die noch aan de nationale noch aan de Europese voor
schriften voldoen, en die door de autoriteiten van die Lid-Staat strafrechtelijk 
wordt vervolgd wegens een inbreuk op de nationale regels, zou kunnen 
proberen het gemeenschapsrecht aan te wenden in zijn voordeel. Gezien 
de nationale wet op basis waarvan hij wordt vervolgd strijdig is met het 
gemeenschapsrecht, zou hij zich kunnen beroepen op de voorrang van het 
gemeenschapsrecht om de toepassing van de betreffende wet af te wenden. 
Zo zou er een juridisch vacuum ontstaan omdat het onmogelijk is om een 
rechtsonderhorige alleen op basis van een richtlijn strafrechtelijk te vervol
gen (zie daarover nr. 33, de feiten die aan de orde waren in zaak C-289/91, 
Kuhn, waren niet deze, maar het betrof wel een vergelijkbare situatie). De 
handelaar zou dus ongestoord zijn gang kunnen gaan, wat zeker niet de 
bedoeling is van de communautaire regeling, die eigenlijk strenger is dan de 
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nationale regeling. Dergelijk ,misbruik'' van de voorrang van het gemeen
schapsrecht lijkt het Hof dus niet toe te laten. 

14. Devoorrang van het communautaire recht kan, op grond van artikel234, 
lid 1 EG, ook worden ingeperkt door verdragen tussen Lid-Staten en derde 
landen die dateren van voor de inwerkingtreding van het EEG-Verdrag. Het 
praktisch belang van deze bepaling is beperkt. Toch heeft het Hof ze 
recentelijk toegepast in twee arresten, waarvan een werd gewezen in ant
woord op een prejudiciele vraag van een Belgische rechter (H.v.J., 3 februari 
1994, Minne, C-13/93, fur., 1-371 (op verwijzing van het Arbeidshof te 
Luik); H.v.J., 2 augustus 1993, Levy, C-158/91, fur., 1-4287). Beide zaken 
betroffen de Conventie nr. 89 van de Internationale Arbeidsorganisatie 
(lAO), van 1948, door Belgie geratificeerd middels een wet van 21 maart 
1952. Deze Conventie beperkt de mogelijkheid van nachtarbeid voor vrou
wen, en botst aldus met artikel 5 van richtlijn 76/207 inzake gelijke be
handeling van mannen en vrouwen, dat volgens de interpretatie van het Hof 
van Justitie verbiedt terzake een onderscheid te maken tussen man en vrouw 
dat niet gerechtvaardigd wordt door de biologische gesteldheid van de vrouw 
of het moederschap (H.v.J., 15 mei 1986, Johnston, 222/84, fur., 1651, r.o. 
44; H.v.J., 25 juli 1991, Stoeckel, C-345/89, fur., 1-4047; zie over die 
richtlijn ooknr. 23 e.v.). De Franse en Belgische regeling inzake nachtarbeid 
voor vrouwen was in strijd met de richtlijn maar conform de IAO-Conventie. 
Op basis van artikel 234, lid 1 EG kon de nationale rechter zijn nationaal 
recht dan ook blijven toepassen, zonder voorrang te verlenen aan het com
munautaire recht. Belgie heeft IAO-Conventie nr. 89 inmiddels opgezegd. 

15. - Conforme interpretatie - Voorrang van het gemeenschapsrecht dient 
niet noodzalcelijk uit te monden in niet-toepasselijkheid van bet nationale 
recht. Het gemeenschapsrecht kan ook functioneren als inspiratiebron voor 
een bepaalde interpretatie van het nationale recht. Als een bepaling van het 
nationale recht van een Lid-Staat vatbaar is voor interpretatie, dan moet de 
rechter, volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie, zijn nationaal 
recht zoveel mogelijk uitleggen in overeenstemming met de eisen van het 
gemeenschapsrecht (Zie bijvoorbeeld H.v.J., 10 april 1984, von Colson en 
Kamann, 14/83, fur., 1891, r.o. 26-28 (m.b.t. richtlijnen). H.v.J., 4 februari 
1988, Mary Murphy, 157/86, fur., 673, r.o. 11; H.v.J., 28 september 1994, 
Coloroll, C-200/91, n.n.g., r.o. 29 (m.b.t. verdragsbepalingen; H.v.J., 5 okto
ber 1994, van Munster, C-165/91, n.n.g. (m.b.t. verdragsbepalingen); H.v.J., 
13 december 1989, Grimaldi, C-322/88, fur., 4407, r.o. 18 (m.b.t. niet 
bindende aanbevelingen). Zie ook H.v.J., 27 januari 1994, Herbink, C-98/ 
91, fur., 1-223, r.o. 9; en H.v.J., 25 november 1986, Klensch, 201-202/85, 
fur., 3477, r.o. 21 (m.b.t. verdragsconforme interpretatie van secundair 
gemeenschapsrecht)). Het begrip kan goed vergeleken worden met de 
Grondwetsconforme interpretatie van de wet uit het Belgisch recht, geba
seerd op het Waleffe-arrest van het Hof van Cassatie (Cass., 20 april 1950, 

161 



Pas., I, 560-572; zie vooral ook de conclusie van procureur-generaal Cornil; 
Devloo, R., ,Richtlijnconforme interpretatie: bron van recht?' ', R. W., 1993-
94, 379. Voor een vergelijking tussen EG-rechtconforme interpretatie en de 
Duitse grondwetsconforme interpretatie, zie Jarass, H.D., ,Richtlinien
konforme bzw. EG-rechtskonforme Auslegung nationalen Rechts' ', Europa
recht, 1991, 213-215). 

16. De figuur van de conforme o{ verzoenende interpretatie is eigenlijk een 
voor de hand liggende interpretatiemethode. In de behandelde periode zijn 
echter een aantal problemen gerezen met betrekking tot de toepassing van die 
techniek op richtlijnen. Die problematiek wordt verder besproken in nr. 38 en 
volgende. 

2. Directe werking 

17. Directe werking is in oorsprong een notie uit het internationale recht. 
Overigens is het EG-V erdrag zelf in oorsprong ook in de eerste plaats een 
internationaal verdrag. In de communautaire context betekent directe wer
king dat een nationale rechter de bepalingen van een verdrag waaraan een of 
meer partijen bij een geding ,een juridische positie ontlenen'' rechtstreeks 
kan toepassen, zonder dat,uitvoering door een overheid binnen een verdrags
luitende staat nodig is (Mertens De Wilmars, J., ,De directe werking van het 
~_l!rop_e_s~ recht~.g'.1£_,__1969, p. 73; zie ook Storme, M., en Maresceau, M., 
Europese rechtspleging en rechispraak, Gen( StoiY::Scientia,-1979, nr. 190). 
Deze omschrijving biedt een beter inzicht in de inroepbaarheid van het 
gemeenschapsrecht dan de omschrijving die het heeft over het toekennen 
van subjectieve rechten die particulieren voor de nationale rechter kunnen 
afdwingen (Barents, R., ,Some remarks on the 'horizontal' effect of directi
ves", in Essays in European Law and Integration, O'Keefe, D. en Scher
mers, H.G. (eds)., Kluwer, Deventer, 1982, 97-104 op p. 97-98). Een 
particulier kan immers ook bepalingen die hem geenszins (subjectieve) 
rechten toekennen, inroepen voor de nationale rechter. Zo bijvoorbeeld 
bepalingen die regelen volgens welke procedures EG-wetgeving tot stand 
komt. Een dergelijke bepaling kent een particulier geen (subjectieve) rechten 
toe. Toch kan hij zo een procedureregel inroepen voor de nationale rechter, 
om te ontkomen aan de toepassing van EG-wetgeving die niet conform die 
regel is tot stand gekomen. Net zoals de nationale rechter een on(grond)
wettig K.B. buiten toepassing moet laten, moet deze immers oak ongeldig 
gemeenschapsrecht buiten toepassing laten (zie daarover Hfdst. 4 en over de 
schendingen van procedureregels waarop een particulier zich wel en niet kan 
beroepen zie nr. 276 e.v). 

18. In de communautaire rechtsorde kan directe werking worden ingeroepen 
door particulieren tegen overheidsinstanties en tegen andere particulieren, 
maar oak door overheidsinstanties tegen particulieren en tegen andere over
heidsinstanties (twee a-typische situaties, maar ook hier stelt zich de vraag 
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van de directe werking, zie bvb. R.v.J., 27 maart 1980, Salumi, 66179, fur., 
1237, r.o. 13 (overheid tegen particulier); en R.v.J., 17 oktober 1989, 
Comune di Carpaneto, 231/87 en 129/88, fur., 3233 (gemeente tegen 
BTW-administratie)). Zo vormt de directe werking voor elk rechtssubject 
een instrument om zelf de voorrang van het gemeenschapsrecht af te dwin
gen. Een nationale rechter moet immers, omwille van de voorrang, het met 
het gemeenschapsrecht strijdige nationale recht van rechtswege buiten toe
passing laten. 

2.1. Voorwaarden 

19. Volgens de klassieke benadering van het probleem van de doorwerking 
van het internationale recht, zoals die door het Rof van Justitie wordt 
toegepast, moeten er in essentie twee voorwaarden voldaan zijn opdat een 
verdrag directe werking zou kunnen worden toegekend. De eerste voor
waarde is een rechtspolitieke voorwaarde volgens dewelke het verdrag in 
zijn geheel van aard moet zijn om directe werking te kunnen hebben 
(Vergelijk R.v.J., 5 februari 1963, van Gend en Laos, 20162, fur., 1; met 
R.v.J., 12 december 1971, International Fruit Company, 21-24/72, fur., 
1219 en zie daarover Maresceau, M., De directe werking van het Europese 
Gemeenschapsrecht, Kluwer, Antwerpen, 1978, p. 19 en p. 176. Zie ook 
Tagaras, R.N., ,L'effet direct des accords internationaux de la Communau
te", C.D.E., 1984, 15-53, op p. 21 e.v., met verdere verwijzingen). Zo 
oordeelde het Rof van Justitie dat gezien zijn geest, opzet en bewoordingen, 
het GATT niet aan deze eerste voorwaarde voldeed (R.v.J., 12 december 
1971, International Fruit Company, gevoegde zaken 21-24/72, fur., 1219; 
zie ook verder nr. 77). Wat het EG-Verdrag betreft, besliste het Rof reeds in 
het arrest van Gend en Laos dat aan die primaire voorwaarde voor het 
toekennen van directe werking is voldaan. Ret gevolg hiervan is dat de 
algemene, rechtspolitieke voorwaarde voor de directe werking van het 
gemeenschapsrecht niet meer moet worden onderzocht. Zij kan worden 
verondersteld te zijn vervuld, zowel in hoofde van de bepalingen van het 
EG-Verdrag zelf als in hoofde van de op basis van dat Verdrag uitgevaar
digde maatregelen, het secundair gemeenschapsrecht (Voor het EGKS-Ver
drag en het Euratom-Verdrag heeft het Rof nooit expliciet gezegd dat aan die 
voorwaarde voldaan was. Wat EGKS betreft, heeft het Rof dit wei impliciet 
gezegd, bijvoorbeeld in R.v.J., 22 februari 1990, Busseni, C-221/88, fur., I-
495. Overigens kan de voorwaarde voor beide verdragen geacht worden te 
zijn vervuld wegens de eenheid van de communautaire rechtsorde (zie 
daarover advocaat-generaal Van Gerven in zijn conclusie bij C-128/92, 
Banks, fur., 1994, I-1209, nr. 25; Tagaras, R.N., o.c., 24-25, wijst er terecht 
op dat de specificiteit van de directe werking van het gemeenschapsrecht 
eigenlijk niet veel meer is dan dat duidelijk vaststaat dat de primaire voor
waarde voor directe werking in hoofde van het gemeenschapsrecht vervuld 
is. Maresceau gaat daarmee akkoord maar voegt er aan toe dat het gemeen-
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schapsrecht zich omwille van zijn inhoud en aard we1 bijzonder goed 1eent 
voor directe werking (o.c. noot, p. 185, met verdere verwijzingen)). 

20. Directe werking komt echter enke1 toe aan die bepa1ingen die ,duidelijk 
en onvoorwaardelijk zijn en niet afhankelijk van een discretionaire uitvoe
ringsmaatregel" (H.v.J., 15 januari 1986, Hurd, 44/84, Jur., 29, r.o. 47). Dit 
is de tweede voorwaarde voor het toekennen van directe werking aan een 
bepaling van een internationaa1 verdrag. In een 1outer communautaire con
text is het de enige, gezien het vervu1d zijn van de a1gemene, rechtspolitieke 
voorwaarde kan worden beschouwd als vaststaand. De beslissing of een 
bepaalde rege1 uit het gemeenschapsrecht vo1doet aan de tweede voorwaarde 
komt uiteindelijk toe aan het Hof van Justitie (zaak 20/62, van Gend en 
Loos). 

21. De verschillende bewoordingen en formu1eringen die in de rechtspraak 
van het Hof worden gebruikt om die tweede voorwaarde nader te omschrij
ven zullen hier niet worden besproken omdat er zich in de bestudeerde 
periode terzake geen fundamente1e, jurisprudentie1e ontwikke1ingen hebben 
voorgedaan (voor een overzicht van de in de rechtspraak gebruikte termen en 
voorwaarden, zie de conclusie van advocaat-generaal Van Gerven bij zaak 
C-128/92, Banks, Jur., 1994,1-1212, nr. 27, en meer bepaa1d voetnoot 71 en 
72). Het vo1staat voor ogen te houden dat deze lijken samen te v1oeien in de 
voorwaarde dat een bepaling geen discretionaire uitvoeringsvrijheid mag 
laten (aan de Lid-Staten of aan de communautaire instellingen) (zie ook 
Maresceau, M., en Tromm, J.J.M., o.c. nr. 1, nr. 68; Schermers, H.G., en 
Waelbroeck, D., o.c. nr. 9, 147; Maresceau, M., o.c. nr 19, nr. 109; zie ook 
H.v.J., 13 april1994, Banks, C-128/92, Jur., I-1209, r.o. 17-18 en verge1ijk 
met de afwijkende conclusie van advocaat-generaal Van Gerven). Deze 
voorwaarde moet worden beoordeeld in hoofde van de specifieke bepaling 
waarop men zich wenst te beroepen. Het feit dat een bepaling dee1 uitmaakt 
van een meer omvangrijke regeling, die in het gehee1 gezien een ruime 
beleidsvrijheid laat, neemt niet weg dat aan die bewuste bepaling toch directe 
werking kan worden toegekend (H.v.J., 19 januari 1982, Becker, 8/81, Jur., 
53, r.o. 28-30. Het betrof daar een artike1 van de zesde BTW-richtlijn, die, in 
het geheel gezien, de Lid-Staten veel beleidsruimte overlaat. Men mag hier 
niet verwarren met de reeds verme1de primaire, rechtspolitieke voorwaarde 
voor directe werking, met name dat het verdrag waaronder een bepaa1de 
bepaling ressorteert in het a1gemeen van aard moet zijn om direct werking te 
kunnen hebben). Het bestaan van een zekere discretionaire bevoegdheid, 
binnen een bepa1ing ze1f, hoeft ook niet noodzake1ijk te betekenen dat een 
bepaling a priori geen directe werking kan hebben. Als die discretionaire 
bevoegdheid zeer ver gaat, bijvoorbee1d bij een a1gemene bepaling met een 
1outer programmatorisch karakter, za1 deze bepaling geen directe werking 
worden toegekend (bijvoorbee1d art. 2 EG (H.v.J., 29 september 1987, 
Gimenez Zaera, 126/86, Jur., 3712); art. 75 EG (H.v.J., 13 ju1i 1989, 
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Lambregts, 4/88, fur., 2603); art. 5 EG als afzonderlijke bepaling (Pescatore, 
P., ,The Doctrine of ,Direct effect": An Infant Disease of Community 
Law,, E.L.R., 1983, 155-177, op p. 161; Zuleeg, M., in Kommentar zum 
EWG-Vertrag, Von Der Groeben, H., Thiesing, J. en Ehlermann, C.-D., 
(eds)., Nomos, Baden-Baden, 1991, 136-152, randnummer 4)). Als de rech
ter echter in staat is de grenzen van die discretionaire bevoegdheid af te 
bakenen, dan zal naar evenredigheid directe werking worden toegekend 
(Maresceau, M., o.c. nr. 19, nr. 109; H.v.J., 27 september 1979, Eridania, 
203178, fur., 2749, r.o. 34; H.v.J., 11 juli 1989, Cornee,,3 ;t.~p;)2,8(,~.~ .. Jur., 
2309; H.v.J., 12 juli 1990, Spronk, C-16/89, fur., I-3185, r.o. 13; H.v.J., 11 
november 1992, Roland Teulie, C-251/91, fur., I-5599). De rechter kan dan 
nagaan of de grenzen van de geboden bevoegdheid niet zijn overschreden 
(zie reeds H.v.J., 4 december 1974, van Duyn, 41174, fur., 1337, r.o. 7; 
H.v.J., 1 februmi 1977, Nederli/ndse Ondernemingen, 51176, fur., 113, r.o. 
24; zie ook H.v.J., 17 oktober 1989, Ufficio distrettuale delle imposte dirette, 
231/87 en 129/88, fur., 3233, r.o. 30-32). Uiteindelijk komt het bier op neer 
dat een bepaling directe werking heeft wanneer deze op zich voldoende 
operationeel is om door een rechter op een bepaalde casus te worden 
toegepast (conclusie advocaat-generaal Van Gerven bij C-128/92 Banks, 
fur., 1994, I-1212, nr. 27). Pescatore heeft het terzake over de justiciability 
van een bepaling (Pescatore, P., ,The Doctrine of ,Direct effect'': An Infant 
Disease of Community Law,, E.L.R., 1983, 155-177, op p. 174; Hartley 
gebruikt de term ,feasibility" (The Foundations of European Community 
Law, Oxford, Clarendon Press, 1994, 205)). 

22. Het arrest Francovich biedt een interessante toepassing (H.v.J., 19 
november 1991, Francovich en Bonifaci, C-6/90 en C-9/90, fur., I-5357). 
Het Hof diende zich bier uit te spreken over de directe werking van richtlijn 
80/987 die de Lid-Staten verplicht fondsen op te richten die instaan voor een 
minimale waarborging van de loonaanspraken van werknemers van insol
vente werkgevers. Deze richtlijn was in Italie niet uitgevoerd. Francovich en 
Bonifaci, werknemers van faillietverklaarde werkgevers die hun achterstal
lige lonen niet konden recupereren bij de curator, stelden daarom een vorde
ring in tegen de Italiaanse staat, waarbij zij zich rechtstreeks beriepen op de 
richtlijn. Deze voorzag dat de Lid-Staten konden kiezen uit drie data om de 
betreffende waarborg te laten ingaan. Ondanks die beleidsoptie voor de Lid
Staten besliste het Hof dat aan de hand van de voor de werknemers meest 
ongunstige datum een minimumrecht kon worden vastgesteld, ten belope 
waarvan de betreffende bepaling voldoende nauwkeurig en onvoorwaarde
lijk werd geacht om directe werking te hebben. Richtlijn 80/987 bood de Lid
Staten echter ook een ruime beleidsmarge met betrekking tot het fonds dat de 
bedoelde waarborgen moest verstrekken. De Lid-Staten konden de financie
ring van dat fonds volledig zelf dragen, maar konden ook de werkgevers 
laten bijdragen. In die richtlijn was dus niet duidelijk en onvoorwaardelijk 
gepreciseerd dat de Lid-Staten de last van die waarborg zelf dienden te 
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dragen. Bijgevolg kon op dit punt geen directe werking worden toegekend, 
zodat de rechtstreekse vordering op basis van de richtlijn niet kon slagen (r.o. 
23-27). 

23. Ook een aantal arresten over richtlijn 76/207 inzake gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen bieden interessante inzichten in de basiscriteria voor 
directe werking. Artikel 6 van die richtlijn luidt: 

,De Lid-Staten nemen in hun interne rechtsorde de nodige voorschriften 
1 '·'6p'offl~~~ricfedei die meent te zijn benadeeld door de niet-toepassing te 

zijnen aan~ien van het beginsel van gelijke behandeling ( ... )de mogelijk
heid te bieden om zijn rechten voor het gerecht te doen gelden na een 
eventueel beroep op een andere bevoegde instantie te hebben gedaan.'' 

\ \: 

In het arrest Johnston achtte het Hof deze bepaling voldoende nauwkeurig en 
onvoorwaardelijk opdat een particulier op basis van dit artikel een effectieve 
mogelijkheid van beroep in rechte kon eisen (H.v.J., 15 mei 1986, Johnston, 
222/84, Jur., 1651). Mevrouw Johnston was een politieagente die geen 
contractverlenging kreeg omdat meer gewapende agenten noodzakelijk 
werden geacht, terwijl vrouwelijke agenten geen vuurwapens mochten dra
gen. Zij achtte zich gediscrimineerd op grond van haar geslacht maar kon de 
niet-verlenging niet aanvechten omdat een Britse wet rechterlijke toetsing 
van overheidshandelingen die de openbare veiligheid of openbare orde 
aanbelangen, uitsloot De nationale rechter moest die wettelijke bepaling 
echter-opzi]schuiven wegens stri}dlgheid-met bet direct werkende-arttkel6 en 
de toetsing tach doorvoeren. 

24. Met betrekking tot datzelfde artikel had bet Hof in twee arresten van 
1984 reeds beslist dat de Lid-Staten eveneens verplicht waren een passende 
sanctie in te voeren, die een daadwerkelijke en doeltreffende rechtsbescher
ming kan waarborgen, bijvoorbeeld de verplichting om de gediscrimineerde 
sollicitant aan te stellen, of deze een passende schadevergoeding uit te 
betalen, of nog, het opleggen van een boete. De richtlijn bepaalt echter niet 
welk soort sanctie de Lid-Staat precies moet opleggen, en laat deze daarin 
dan ook de vrije keuze. Oat aspect van artikel 6 kende bet Hof dan ook geen 
directe werking toe (H.v.J., 10 april 1984, von Colson en Kamman, 14/83, 
Jur., 1891, r.o. 27; en 10 april1984, Harz, 79/83, Jur., 1921, r.o. 27; zie over 
die beide zaken ook nr. 39). In bet arrest Marshall II kwam bet Hof daar in 
zekere mate op terug (H.v.J., 2 augustus 1993, Marshall II, C-271/91, Jur., I-
4367). In Marshall I had het Hof beslist dat de werkgever van mevrouw 
Marshall richtlijn 76/207 had geschonden door haar op de leeftijd van 62 jaar 
te ontslaan omdat zij de pensioenleeftijd voor vrouwen had bereikt, terwijl 
mannen konden blijven doorwerken tot 65 jaar (H.v.J., 26 februari 1986, 
Marshall I, 152/84, Jur., 723). Als gevolg van deze uitspraak werd mevrouw 
Marshall door de Britse rechter een schadevergoeding van 19.405 £ toege
kend, daaronder begrepen 7.710 £ intrest. De Britse wetgeving terzake 
voorzag echter een maximum vergoeding van 6.250 £, en sloot het toekennen 
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van intresten uit. De werkgever ging dan ook in beroep tegen de beslissing 
van de eerste rechter, en uiteindelijk werd opnieuw een prejudiciele vraag 
gesteld over de verenigbaarheid van een dergelijke beperking van de schade
vergoeding met de in richtlijn 76/207 vervatte eis van passende sanctie. Het 
Hof oordeelde dat artikel 6 zich er inderdaad tegen verzet dat een maximum 
bedrag a priori wordt vastgelegd, en dat intresten worden uitgesloten. Het 
Hof besliste echter ook dat die vereiste directe werking had. De Lid-Staten 
hadden dan wei de beleidsvrijheid om zelf de soort sanctie te kiezen die zij 
wilden opleggen, er was geen beleidsvrijheid betreffende de wijze van 
toepassing van de gekozen oplossing. Eenmaal een bepaalde sanctie gekozen 
moet deze een daadwerkelijke en effectieve rechtsbescherrning verzekeren 
alsook een echt afschrikkend effect uitoefenen op de werkgever (R.o. 24 en 
36. In de zaken 14/83, von Colson en Kamann en 79/83, Harz had de Duitse 
wetgever eigenlijk ook reeds geopteerd voor financiele schadevergoeding. 
Het Hof volgde daar echter de weg van de conforme interpretatie. Later zou 
blijken dat bet Hof niet volledig juist was ge"informeerd over de mogelijk
heden die bet Duitse recht hood zodat men zich kan afvragen of bet Hof niet 
toen reeds de beslissing van Marshall II zou hebben verkozen indien bet 
volledig correct was ingelicht. Zie ook nr. 42 en Bertrand, V., ,A propos de 
I' arret Marshall II: L'effet direct des directives et la sanction de la violation 
de la regie d'egalite entre hommes et femmes", J.T.D.E., 1993, p. 57, nr. 13). 

25. Uit dit beperkt aantal arresten blijkt reeds duidelijk dat bet Hof de 
voorwaarde voor de toekenning van directe werking ruim en niet-formalis
tisch blijft toepassen (zie ook Maresceau, M., en Tromm, J.J.M., o.c. nr. 1, 
nr. 68). Zo kan men slechts met veel goodwill uit de bewoordingen van 
artikel 6 van Richtlijn 76/207 afleiden dat er een nauwkeurige en onvoor
waardelijke verplichting bestaat om een schadevergoeding niet vooraf tot 
een bepaald maximum te beperken en betaling van intresten toe te kennen 
(Bertrand, V., o.c., nr. 12. Formeel baseert bet Hof in Marshall II deze 
stelling tegelijkertijd op artikel 5 en artikel 6. Advocaat-generaal Van Ger
ven stelt in zijn conclusie bij Marshall II dat die verplichtingen voldoende 
duidelijk en onvoorwaardelijk zijn geworden via de jurisprudentie van bet 
Hof (fur., 1993, I-4367, nr. 11)). Bovendien maakt bet criterium van de 
,operationaliteit'' of de ,justiciability'' de directe werking van een bepaling 
uiteindelijk afhankelijk van de concrete inhoud van die bepaling en de 
specifieke situatie waarin ze wordt toegepast, zodat de directe werking 
slechts geval per geval kan worden beoordeeld. Deze basisvoorwaarden 
vormen dan ook niet bet hoofdprobleem dat de jurisprudentie inzake directe 
werking tijdens de bestudeerde periode heeft beheerst. Veel belangrijker in 
bet debat over directe werking was de vraag aan welke soort maatregelen 
directe werking kan worden toegekend, waarbij vooral de vraag van de 
directe werking van de richtlijn naar voor werd geschoven. Vandaar dat 
hiema de rechtspraak inzake directe werking verder zal worden onderzocht 
voor de verschillende categorieen communautaire rechtsregels afzonderlijk: 
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verdragsbepalingen, verordeningen, richtlijnen, beschikkingen, algemene 
rechtsbegiselen en door de Gemeenschap gesloten internationale verdragen 
(Bij de bespreking wordt uitgegaan van de EG- en Euratom-systematiek. De 
vermelde regels gelden mutatis mutandis voor de overeenstemmende EGKS 
instrumenten: EG verordeningen, richtlijnen en beschikkingen, stemmen in 
bet EGKS-systeem respectievelijk overeen met algemene beschikkingen, 
aanbevelingen en individuele beschikkingen (zie art. 15 en 33 EGKS; 
Kapteyn, P.J.G., Verloren Van Themaat, P. en Gormley, L.W., Introduction 
to the Law of the European Communities, Deventer, Kluwer, 1990, 189; en 
H.v.J., 22 februari 1990, Busseni, C-221/88, Jur., I-495, r.o. 21)). 

26. Vooreerst moet er echter ook nog op worden gewezen dat in bepaalde 
uitzonderlijke situaties regels van gemeenschapsrecht ook buiten de directe 
werking om een bepaalde invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst van een 
geding voor de nationale rechter, met name via de figuur van de conforme 
interpretatie. Die verplichting geldt immers ook in situaties waar er geen 
direct werkende bepalingen zijn die als dusdanig kunnen worden toegepast. 
Het arrest van Munster biedt terzake een uitstekend voorbeeld uit de Bel
gische rechtspraktijk (H.v.J., 5 oktober 1994, van Munster, C-165/91, n.n.g. 
Een ander voorbeeld, en eveneens op prejudiciele vraag van een Belgische 
rechter, is H.v.J., 13 december 1989, Grimaldi, C-322/88, Jur., 4407, r.o. 18 
- die uitspraak heeft betrekking op een aanbeveling, die een niet~bi_ndend 
karakter heeft, en dus ook geen directe werking (zie ook nr. 44)). Mijnheer 
van Munster was een Nederlander die zowel in Nederland als in Belgie 
arbeid in loondienst had venicht, en bijgevolg na zijn pensionering zowel 
een (gedeeltelijk) Nederlands, als een (gedeeltelijk) Belgisch rustpensioen 
ontving. Gezien zijn echtgenote niet werkte en ook geen eigen pensioenaan
spraken als werknemer kon laten gelden, ontving hij in Belgie een ,gezins
pensioen' '. Ook bij de berekening van zijn Nederlands pensioen werd, 
overeenkomstig de Nederlandse regeling, rekening gehouden met feit dat 
mevrouw van Munster geen vergelijkbaar eigen inkomen genoot. De Neder
landse regeling was echter zo georganiseerd dat op het ogenblik dat me
vrouw van Munster 65 jaar werd, het Nederlandse pensioen van meneer van 
Munster in twee gelijke delen werd verdeeld, waarvan een deel rechtstreeks 
werd toegekend aan mevrouw van Munster. Het totale bedrag dat het echt
paar van Munster aldus ontving was echter niet boger dan het bedrag dat 
meneer van Munster aileen ontving v66r zijn vrouw de leeftijd van 65 jaar 
had bereikt. Toch besloot de Belgische Rijksdienst voor Pensioenen het 
Belgisch pensioen van meneer van Munster te verminderen tot een ,alleen
staandenpensioen" omdat zijn echtgenote nu wel een persoonlijk rustpensi
oen ontving. Deze houding van de Rijksdienst voor Pensioenen getuigt van 
weinig goede wil en vond dan ook geen genade bij het Hof van justitie. Het 
gemeenschapsrecht be vat echter geen bepalingen die bier zonder meer kond
en worden toegepast (Richtlijn 7917 betreffende gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen inzake sociale zekerheid voorziet een uitzondering voor 
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rustpensioenen; artikel 48 EG kon niet worden toegepast omdat de regeling 
zonder onderscheid werd toegepast op eigen onderdanen en onderdanen van 
andere Lid-Staten; artikel 51 EG tenslotte beoogt enkel coordinatie en geen 
harmonisatie (r.o. 14-20 van het arrest)). Het Hofwijst echter op het doel van 
de artikelen van het EG-Verdrag betreffende. vrij verkeer van werknemers, 
alsook op de reeds vermelde verplichting tot conforme interpretatie, en het 
besluit dat de Belgische rechter 

,( ... )die met het oog op de toepassing van een bepaling van zijn nationaal 
recht een sociale-zekerheidsuitkering kwalificeert die onder de wettelijke 
regeling van een andere Lid-Staat is toegekend, zijn nationale wetgeving 
moet uitleggen in het licht van de doelstellingen van de artikelen 48 tot en 
met 51 van het Verdrag en zoveel mogelijk moet voorkomen dat zijn 
uitlegging de migrerende werknemer ervan weerhoudt daadwerkelijk zijn 
recht van vrij verkeer uit te oefenen.'' (r.o. 35, in diezelfde richting ook 
H.v.J., 5 mei 1994, Habermann-Beltermann, C-421192, Jur., 1-1657). 

2.2. Het primaire communautaire recht (EG-, EGKS- en Euratom-Verdrag) 

27. De directe werking van verdragsbepalingen roept geen specifieke pro
blemen in het leven. Ben verdragsbepaling heeft directe werking als zij 
voldoet aan de grondvoorwaarden daartoe. De meeste materiele bepalingen 
van het EG-Verdrag worden overigens geacht directe werking te hebben. Dat 
was vroeger reeds duidelijk, en er hebben zich in de bestudeerde periode op 
dat vlak geen belangrijke evoluties voorgedaan. 

2.3. Verordeningen 

28. Het staat reeds lang vast dat een verordening ,naar luid van artike1189, 
tweede alinea BEG een algemene strekking heeft en rechtstreeks toepasselijk 
(is) in elke Lid-Staat; dat de verordening derhalve naar haar aard en functie in 
het stelsel van de communautaire rechtsbronnen, rechtstreeks werkt en als 
zodanig aan particulieren rechten kan verlenen, die de nationale rechter 
verplicht is te beschermen" (Maresceau, M., en Tromm, J.J.M., o.c nr. 1, 
p. 952; zij citeren o.a. H.v.J., 14 december 1971, Politi, 43171, Jur., 1971, 
1049). Er rijzen bijgevolg weinig of geen fundartientele1 1problemen 'inet 
betrekking tot de directe werking van verordeningen. Er rijzen echter wel 
problemen als een bepaling van een verordening de Lid-Staten of de com
munautaire instellingen opdraagt bepaalde uitvoeringsmodaliteiten vast te 
leggen zonder dewelke de verordening betekenisloos blijft. Ontneemt de 
beleidsvrijheid die daarmee vaak gepaard gaat de betreffende bepaling 
directe werking, ondanks het feit dat het een verordening betreft? Het 
antwoord op deze vraag werd in de vroegere rechtsleer fel betwist, en in 
de rechtspraak van het Hof werd nooit echt een duidelijk antwoord gegeven 
( voor een overzicht, zie Kovar, R., ,Immediatete du droit communautaire' ', 
in Traite de droit europe en, Editions techniques- Juris Classeurs, fasc. 432, 
nr.25; Louis, J.-V., Vandersanden, G., Waelbroeck, D. en Waelbroeck, M., 
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o.c., nr. 9, 469-473; en Maresceau, M., o.c. nr. 19, nr. 140-142, en nr. 150 
voor zijn eigen standpunt). Deze discussie is echter grotendeels overbodig nu 
de basisvoorwaarden voor directe werking lijken samen te vallen met de 
vraag naar de operationaliteit of de justiciability van een bepaling. Als een 
bepaling van een verordening nu eenmaal in zulke bewoordingen is opge
steld dat zij niet van aard is om door een rechter in een bepaalde situatie te 
worden toegepast, heeft het weinig zin die bepaling op grond van artikel189 
EG toch een soort abstracte algemene toepasselijkheid toe te meten. Aileen 
al om redenen van rechtlijnigheid en duidelijkheid lijkt het dan ook aange
wezen te besluiten dat het probleem van de directe werking van verordenin
gen geen andere problemen oproept dan de directe werking in bet algemeen. 
Een bepaling van een verordening zal dus enkel directe werking kunnen 
hebben voor zover zij voldoet aan de algemene basisvoorwaarden daartoe 
(Zie Emmert, F., en Pereira De Azevedo, M., ,L'effet horizontal des 
directives. La jurisprudence de la CJCE: un bateau ivre?", R.T.D.E., 1993, 
505. Voor een andere opvatting zie Isaac, G., Droit communautaire general, 
Masson, Paris, 1989, 162). 

2.4. Richtlijnen 

29. In tegenstelling tot verordeningen zijn richtlijnen niet verbindend in al 
hun onderdelen en niet rechtstreeks toepasselijk. Artikel 189 EG verklaart 
richtlijnen enkel verbindend voor de Lid-Staten, en enkel wat betreft het te 
ben3iken ie-siiifiiat-Ret is aan de Lid~Stateriomde no3ige-maatregaen te 
treffen om richtlijnen in het nationale recht in te voeren, waarbij zij zelf vorm 
en middelen mogen kiezen. Een richtlijn voorziet daartoe een bepaalde 
uitvoeringstermijn. Onder normale omstandigheden, dit is wanneer een 
LidcStaat die richtlijn tijdig en op correcte wijze in het nationale recht heeft 
ingevoerd, bereikt de werking van die richtlijn de rechtsonderhorigen dus via 
die uitvoeringsmaatregelen. Ret is dus slechts als een richtlijn niet tijdig, of 
niet correct in nationaal recht is omgezet dat het probleem rijst van de directe 
werking van een richtlijn (R.v.J., 15 juli 1982, Felicitas, 270/81, fur., 2771, 
r.o. 24 en 26). 

2.4.1. Uitslv:Lty,Jld,verticale direct~ werking 

30. Ret is duidelijk dat het instrument richtlijn zoals het door de auteurs van 
het originele EEG-Verdrag werd geconcipieerd niet bedoeld was om direct te 
werken. De zojuist gegeven omschrijving van de richtlijn is zowat de negatie 
van directe werking ( een aantal nationale rechtscolleges hebben de directe 
werking van richtlijnen dan ook slechts zeer moeizaam aanvaard (zie nr. 62)). 
Maar reeds uit vroegere rechtspraak was gebleken dat bepalingen van een 
richtlijn die voldoende duidelijk en onvoorwaardelijk zijn toch konden 
worden ingeroepen voor de nationale rechter (Zie Maresceau, M., en Tromm, 
J.J.M., o.c. nr. 1, nr. 73-75). Ret Rof baseerde die directe werking in 
hoofdzaak op de dwingende werking van de richtlijn. Indien een dergelijke 
richtlijn niet voor de nationale rechter zou kunnen worden ingeroepen zou 
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dat het nuttig effect van die dwingende werking sterk verzwakken. Het arrest 
Ratti van 5 april 1979 lag in de lijn van de vroegere rechtspraak (148178, 
Jur., 1629). Het Hof besliste dat Ratti niet strafrechtelijk kon worden ver
volgd omdat hij oplosmiddelen had verkocht die niet voldeden aan de ver
pakkingsvoorwaarden van de Italiaanse wet, maar wel aan de voorwaarden 
van een richtlijn die door de nationale overheid niet tijdig in het nationale 
recht was ingeVoerd. Ratti, die ook vernissen had verkocht die niet in 
overeenstemming waren met de Italiaanse wetgeving kon zich echter niet 
beroepen op een richtlijn betreffende vernissen omdat de uitvoeringstermijn 
ervan nog niet verstreken was. Het Hof maakte aldus duidelijk dat er slechts 
sprake kan zijn van directe werking na het verstrijken van de uitvoerings
termijn (r.o. 24 en 43-45; zie ook H.v.J., 3 december 1992, Mauro Suffritti, 
C-140/91, Jur., 1-6337, r.o. 13). Het arrest Ratti is ook belangrijk omdat het 
Hof de directe werking van de richtlijn niet enkel meer baseert op de 
noodzaak het nuttig effect, het effet utile van het gemeenschapsrecht te 
waarborgen, maar ook op het beginsel nemo auditur suam turpitudinem 
allegans (of venire contra factum proprium, of nog het Angelsaksische 
estoppel-beginsel): een Lid-Staat kan het feit dat hij de op hem rustende 
ornzettingsverplichting niet is nagekomen niet tegenwerpen aan de justitia
belen (r.o. 22). 

31. In het arrest Becker (H.v.J., 19 januari 1982, Becker, 8/81, Jur., 53) werd 
duidelijk dat particulieren de directe werking van een richtlijn niet enkel 
konden aanwenden als ,schild'' tegen strijdige nationale wetgeving, maar 
dat deze ook de bron kon zijn van rechten die particulieren kunnen laten 
gelden ten aanzien van Lid-Staten. In casu kon deze kredietbemiddelaar 
aldus op basis van een bepaling van de zesde BTW-richtlijn vrijstelling van 
omzetbelasting eisen, ondanks het feit dat deze richtlijn nog niet in nationaal 
recht was omgezet. Ter motivering wijst het Hof opnieuw zowel naar de 
noodzaak het nuttig effect van de richtlijn te waarborgen als naar nemo 
auditur: 

, ... een Lid-Staat die de door de richtlijn voorgeschreven maatregelen niet 
tijdig heeft getroffen, (kan) het feit dat hij zijn uit de richtlijn voortvloei
ende verplichtingen niet is nagekomen, niet aan de particulieren tegen
werpen." (r.o. 24). 

Deze dubbele basis voor de directe werking van de richtlijn blijft in de latere 
rechtspraak behouden (H.v.J., 26 februari 1986, Marshall I, 152/84, Jur., 
723, r.o. 47; H.v.J., 4 december 1986, Federatie Nederlandse Vakbeweging, 
71/85, Jur., 3855, r.o. 14; H.v.J., 8 oktober 1987, Kolpinghuis Nijmegen, 80/ 
86, Jur., 3969, r.o.8; H.v.J., 22 februari 1990, Busseni, C-221/88, Jur., 1-495, 
r.o. 22; H.v.J., 12juli 1990, Foster, C-188/89, Jur., 1-3313, r.o. 16. ), hoewel 
de nadruk lijkt te verschuiven in de richting van het nemo auditur-beginsel 
(conclusie advocaat-generaal Verloren Van Themaat bij zaak 70/83, Klop
penburg, Jur., 1984, 1075, nr. 5; Betlem, G., ,Een vierde type van rechts
vinding", N.J. B., 1991, 1366; Prechal, S., ,Remedies after Marshall", 
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C.M.L.Rev., 1990, 456; Emmert, F. en Pereira De Azevedo, M., o.c. nr. 28, 
p. 509; Van Gerven, W., ,Bescherming van individue1e rechten op basis van 
normatieve aansprakelijkheid in bet Europees gemeenschapsrecht' ', T.P.R., 
1993, 8; Maltby, N., ,Marleasing: What is all the fuss about?", The Law 
Quarterly Review, 1993, 310. Zo wordt in gevoegde zaken C-6 en C-9/90, 
Francovich, r.o. 11 enke1 nemo auditur verme1d. In andere arresten motiveert 
bet Hof de directe werking niet, en vermeldt bet deze als verworven beginsel, 
zie bijvoorbeeld H.v.J., 17 oktober 1989, Officio Distrettuale, 231/87 en 129/ 
88, Jur., 3233, r.o. 30; H.v.J., 22 juni 1989, Fratelli Costanzo, 103/88, Jur., 
1839, r.o. 31; H.v.J., 1 juli 1993, Remi van Cant, C-154/92, Jur., I-3811, r.o. 
16). 

32. In de lijn van die verschuiving ligt de inmiddels vaste rechtspraak van 
bet arrest Marshall I, waarin de mogelijkheid om beroep te doen op de 
directe werking van een richtlijn wordt beperkt tot de relatie particulier
overheid, de zogenaamde verticale directe werking. Horizontale directe 
werking van richtlijnen, tussen particulieren onderling, wordt door die recht
spraak uitgesloten: 

( ... ) dat volgens artikel189 EEG-Verdrag bet dwingende karakter van een 
richtlijn - waarop de mogelijkheid om er voor de nationale rechter 
beroep op te doen, is gebaseerd - slechts bestaat ten aanzien van 'elke 
Lid-Staat waarvoor zij bestemd is'. Hieruit volgt, dat een richtlijn uit 
zi.chzeif ieeri veq)l!cl:iiing aan -particufien~n lean opleggen en daf een 
bepaling van een richtlijn als zodanig niet tegenover een particulier kan 
worden ingeroepen." (H.v.J., 26 februari 1986, Marshall I, 152/84, Jur., 
723, r.o. 48. Zie ook H.v.J., 22 februari 1990, Busseni, C-221/88, Jur., I-
495, r.o. 23; H.v.J., 13 november 1990, Marleasing, C-106/89, Jur., I-
4135, r.o. 6; H.v.J., 14 juli 1994, Faccini Dori, C-91/92, Jur., I-3325, r.o. 
20). 

33. In bet licht van deze uitspraak hoeft bet geen verbazing te wekken dat 
bet Hof ook een Lid-Staat de mogelijkheid ontzegt om zich tegenover een 
particulier te beroepen op een niet of slecht uitgevoerde richtlijn, de zo
genaamde ,omgekeerde verticale directe werking" (H.v.J., 12 mei 1987, 
Traen, 372-374/85, Jur., 2141, r.o. 24; H.v.J., 11 juni 1987, Pretura te Salo, 
14/86, Jur., 2545, r.o. 18-20; H.v.J., 8 oktober 1987, Kolpinghuis Nijmegen, 
80/86, Jur., 3969, r.o. 7-10). Na bet recente arrest Minne, gewezen naar 
aanleiding van een prejudiciele vraag van bet Arbeidshof te Luik, zou men 
dit gebrek aan omgekeerde vertica1e directe werking in twijfel kunnen trek
ken (H.v.J., 3 februari 1994, Minne, C-13/93, Jur., I-371). In casu had de 
RV A mevrouw Minne een werkloosheidsuitkering ontzegd omdat zij ge
weigerd had nachtdienst te verrichten in de hotelsector en daarmee ook een 
,passende dienstbetrekking" zou hebben geweigerd. De Belgische wetge
ving verbiedt echter nachtwerk voor vrouwen in de hotelsector, en mevrouw 
Minne wees er dan ook op dat een dergelijke betrekking naar Belgisch recht 
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geen ,passende dienstbetrekking" kon uitmaken. Volgens de RVA diende 
met dat Belgische verbod geen rekening te worden gehouden, gezien het in 
strijd was met richtlijn 76/207 betreffende gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen. Het Arbeidshof stelde daarover een prejudiciele vraag aan het 
Hof van Justitie en dit antwoordde dat het betreffende Belgische verbod 
inderdaad in strijd was met de richtlijn. Het Hof ging niet in op de vraag of de 
RV A zich eigenlijk wel op die richtlijn kon beroepen ten aanzien van 
mevrouw Minne. Men zou uit deze uitspraak een argument pro omgekeerde 
verticale directe werking kunnen putten. Het is echter weinig waarschijnlijk 
dat het Hof zijn rechtspraak op zo een belangrijk punt op een dergelijke, 
impliciete manier heeft willen wijzigen (het betreft bovendien een uitspraak 
van een kamer, en niet van het voltallige Hof). Dat het Hof het probleem van 
de inroepbaarheid niet behandelt, is wellicht te wijten aan een combinatie 
van een zekere onaandachtigheid vanwege het Hof met het feit dat het 
Arbeidshof die vraag ook niet had gesteld (in dit opzicht doet het arrest 
denken aan H.v.J., 9 februari 1984, Bureau centralfranr;ais, 64/83, fur., 689. 
Dit arrest gaf aanleiding tot het in nr. 62 vermelde arrest van het Franse Cour 
de cassation dat kan worden gezien als een toepassing van horizontale directe 
werking van een richtlijn). 

34. Het feit dat richtlijnen niet kunnen worden ingeroepen tussen particu
lieren onder ling vermindert de effectiviteit van het gemeenschapsrecht sterk. 
Het Hof is hier op verschillende wijzen aan tegemoet gekomen. In de eerste 
plaats door een zeer ruime interpretatie van het begrip ,overheid''. Het Hof 
besliste in Marshall I zelf dat het voor de inroepbaarheid van een richtlijn 
niet van belang is of de staat optreedt als overheid of als werkgever (H.v.J., 
26 februari 1986, Marshall I, 152/84, fur., 723). ,De staat kan wetten maken, 
een particuliere werkgever kan dat niet." (conclusie van advocaat-generaal 
Slynn, bij zaak 152/84, Marshall I, fur., 1986, p. 735). Aldus kon mevrouw 
Marshall een beroep doen op richtlijn 76/207 betreffende gelijke behande
ling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeids
proces, tegen haar werkgever, een lokale Health Authority. Diezelfde richt
lijn kon ook mevrouw Johnston inroepen tegen haar werkgever, de Chief 
Constable van de Royal Ulster Constabulary, een constitutioneel onafhanke
lijk ambtenaar belast met de leiding van de politie: 

, Ongeacht zijn betrekkingen met de andere staatsorganen, treedt zulk een 
overheidspersoon, die door de staat is belast met de handhaving van de 
openbare orde en veiligheid niet op als een particulier. Hij mag niet 
profiteren van het feit dat de Staat, waaraan hij zijn gezag ontleent, zich 
niet aan het gemeenschapsrecht houdt." (H.v.J., 15 mei 1986, Johnston, 
222/84, fur., 1651, r.o. 56). 

De laatste zin is een duidelijke verwijzing naar het nemo auditur-beginsel: de 
overheid mag op geen enkele manier voordeel halen uit haar nalatigheid. 
Ook een gemeentelijke overheid (H.v.J., 22 juni 1989, Costanzo, 103/88, 
fur., 1839), en zelfs een overheidsbedrijf ziet het Hof als een emanatie van 

173 



de staat zodat een richtlijn hen als dusdanig tegenstelbaar is. In Foster achtte 
het Hof de British Gas Corporation, een publieke ondemerning die instond 
voor de gasvoorziening in Groot-Brittannie en daartoe een monopolie had, 
tegenover zijn personeel gebonden door richtlijn 76/207. Immers, 

,( ... ) tot de rechtssubjecten tegenover welke een beroep kan worden 
gedaan op bepalingen van een richtlijn die rechtstreekse werking kunnen 
hebben, (behoort) in elk geval, ongeacht zijnjuridische vorm, een lichaam 
dat krachtens een overheidsmaatregel is belast met de uitvoering van een 
dienst van openbaar belang, onder toezicht van de overheid, en dat hiertoe 
over bijzondere, verder gaande bevoegdheden beschikt dan die welke 
voortvloeien uit de regels die in de betrekkingen tussen particulieren 
gelden." (H.v.J., 12 juli 1990, Foster, C-188/89, fur., I-3313, r.o. 20, 
eigen cursivering) 

Mede omwille van de gecursiveerde passage is duidelijk dat het Hof hier 
geen sluitende definitie heeft gegeven van het begrip overheid. Het Hof 
gebruikt wel de twee beoordelingscriteria die ook door de advocaat-generaal, 
de Comrnissie en de rechtsleer naar voor worden geschoven: de functie van 
een instelling, en de mate waarin de overheid (in enge zin) controle heeft 
over de handelingen van een bepaalde entiteit (conclusie advocaat-generaal 
Van Gerven, fur., 1990, I-3326, nr. 21; opmerkingen van de Comrnissie 
zoals weergegeven in het Rapport ter terechtzitting, fur., 1990, I-3314; 
J>re~~h S_., ,gem~die~_(lf~~_q~hall' ',_ C.M.L._R_ev~, 1990, 451-473, op 
p. 457-462). -- - -----------

35. Aan de hand van die criteria kan men echter een hele pleiade van 
personen en instanties beschouwen als deel uit makend van de overheid 
(zie daarover Curtin, D., ,The Province of Government: delimiting the 
Direct Effect of Directives in the Common Law context", E.L.R., 1990, 
195-223). In de eerste plaats zijn er de instanties die binnen het klassieke 
overheidsbegrip vallen, ook al betreft het gedecentraliseerde overheden: 
gemeenten, provincies, gemeenschappen, gewesten ... Deze lijken gebonden 
door alle richtlijnen. Daarnaast zijn er de instellingen die op geen enkele 
wijze een ,organieke emanatie" van de overheid vormen, maar op een of 
andere manier, eventueel zelfs louter de facto, aan het beleid deelnemen, en 
die dus louter omwille van hun functie worden geacht tot de overheid te 
behoren (Zie H.v.J., 20 september 1988, Gebroeders Beentjes, 31/87, fur., 
4635 en Tridimas, T., ,Horizontal Effect of Directives: a Missed Opportu
nity?", E.L.R., 1994, 621-636, op p. 623). Dit soort entiteiten is ten rninste 
gebonden door die richtlijnen die de materie bestrijken waarbinnen zij be
voegdheden hebben. Wanneer een Lid-Staat bijvoorbeeld de mogelijkheid 
om met een buitenlands diploma een bepaald beroep uit te oefenen afhanke
lijk maakt van de erkenning van dat diploma door een beroepsorganisatie, en 
de toetreding daartoe, dan is die organisatie gebonden door richtlijnen inzake 
wederzijdse erkenning van diploma's (H.v.J., 22 september 1983, Auer, 271/ 
82, fur., 2727, r.o. 19). Deze lijkt echter niet in alle omstandigheden 
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gebonden door aile richtlijnen, zodat bijvoorbeeld haar personeel zich niet 
rechtstreeks op richtlijnen inzake gelijke behandeling kan beroepen. 

36. Veruit de meeste vragen rijzen echter met betrekking tot instanties die 
op een of andere manier onder de controle van de overheid vallen, niet 
deelnemen aan de uitoefening van het ,openbaar gezag' ', maar wiens functie 
toch in zekere mate het ,openbaar belang'' raakt, al naargelang de wijze 
waarop men dat laatste begrip opvat. Tot deze laatste categorie behoren 
bijvoorbeeld onderwijsinstellingen van het vrije net die vrijwel volledig 
worden gesubsidieerd door de overheid, gesubsidieerde katholieke zieken
huizen en overheidsondemerningen: telefoonmaatschappijen, de postmaat
schappijen, de spoorwegmaatschappijen, ondemerningen die zorgen voor de 
verdeling van gas, water, elektriciteit, teledistributie. Bovendien rijst de 
vraag naar de vereiste graad van overheidsinmenging. Is directe werking 
van richtlijnen enkel mogelijk ten aanzien van ondemerningen die 100% 
eigendom zijn van de staat, of is het voldoende dat de overheid een meer
derheitlsparticipatie heeft. Of is het rnisschien ook al voldoende dat de 
overheid een blokkeringsrninderheid in handen heeft, of dat de overheid 
de betreffende instantie enkel subsidieert? Bovendien kan de overheid ook 
belangen hebben in ondemerningen die niet in de eerste plaats gericht zijn op 
het verzekeren van bepaalde diensten van ,algemeen be lang". V 66r de 
privatisering was de ASLK-bank 100% eigendom van de Belgische staat, 
terwijl haar activiteiten voor het grootste deel samenvielen met die van 
particuliere banken. Betekent dat dan dat een niet of niet correct uitgevoerde 
richtlijn kon worden ingeroepen tegen die ASLK? Misschien wei. Maar kan 
een richtlijn ook nog worden ingeroepen tegen een ASLK die slechts voor 
49,9% in handen is van de overheid? Het antwoord op die vraag is onduide
lijk, net zoals dat ook voor vele andere entiteiten onduidelijk zal zijn. Het 
lijkt dan ook uiterst moeilijk, zoniet onmogelijk, om een sluitende test te 
ontwikkelen die voor de zeer uiteenlopende situaties die in de verschillende 
Lid-Staten bestaan, steeds tot billijke resultaten zou leiden (Curtin, D., o.c. 
nr. 33, 197; Prechal, S., o.c. nr. 31, 462. Contra advocaat-generaal Lenz in 
zijn conclusie bij zaak C-91192, Faccini Dori, Jur., 1994, I-3328, nr. 34. 
Voor hem is de grens van het be grip ,staat" bereikt wanneer een wijziging in 
de meerderheidsverhouding binnen het toezichthoudend orgaan van een 
ondemerning zou volstaan om deze te kwalificeren als particuliere ondeme
rning. In zijn conclusie bij zaak C-188/89, Foster stelde advocaat-generaal 
Van Gerven als criterium voor dat de overheid op de entiteit in kwestie een 
doorslaggevende invloed moet kunnen uitoefenen, met betrekking tot de 
materie waarover de niet of niet correct uitgevoerde richtlijn handelt (Jur., 
1990, I-3326 nr. 22)). 

37. Er is ook nog andere kritiek mogelijk. Als nemo auditur de grondslag 
vormt van de verticale directe werking, en het ontbreken van horizontale 
directe werking, is het dan billijk dat een gemeentebestuur, een lokale 
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gezondheidsautoriteit, of een instantie als de vroegere ASLK gebonden zijn 
door een richtlijn? Onder normale omstandigheden hebben die entiteiten niet 
de bevoegdheid om een richtlijn in het nationale recht om te zetten, en kan 
hen dan ook geen enkele tekortkoming worden verweten. Bovendien schaadt 
deze brede toepassing van de verticale directe werking de unifom1e toepas
sing van het gemeenschapsrecht in de verschillende Lid-Staten omdat de 
mate waarin de overheid tussenkomt in het economisch leven sterk verschilt 
van Lid-Staat tot Lid-Staat. Ret leidt ook tot discriminaties binnen eenzelfde 
Lid-Staat omdat overheidsondememingen moeten voldoen aan regels die 
niet gelden voor hun zuiver private concurrenten. Niettemin moet men toch 
erkennen dat de brede interpretatie van het begrip ,overheid'' het gebrek aan 
horizontale directe werking in zekere mate goedmaakt. Ret nuttig effect van 
het gemeenschapsrecht wordt aldus bevorderd, maar het middel dat daartoe 
wordt aangewend creeert op zijn beurt nieuwe problemen, die de taak van de 
nationale rechter zeker niet gemakkelijker maken (Curtin, D., o.c. nr. 35, 
204-207). 

2.4.2. Richtlijnconforme interpretatie 

38. Richtlijnconforme interpretatie maakt deel uit van het ruimere begrip 
,verzoenende interpretatie'' of ,conforme interpretatie'' dat reeds aan bod is 
gekomen (zie nr. 16 en 26). Als een bepaling van het nationale recht van een 
Lid-Staat vatbaar is voor interpretatie, moet . de rechter die interpr~t:t!ie 
kiezen die overeenstemt met het gemeenschapsrecht. Met betrekking tot 
direct werkende bepalingen heeft dit weinig problemen opgeleverd. Als de 
betreffende nationale regel weinig ruimte biedt voor interpretatie, kan hij 
immers hoe dan ook worden opzijgezet door een bepaling van communautair 
recht die directe werking heeft (zie bijvoorbeeld R.v.J., 4 februari 1988, 
Mary Murphy, 157/86, fur., 673, r.o. 11; en R.v.J., 28 september 1994, 
Coloroll, C-200/91, n.n.g., r.o. 29). Er hebben zich wel problemen voorge
daan in verband met de toepassing van de confmme interpretatie in situaties 
waarbij richtlijnen werden ingeroepen in gedingen tussen particulieren. 
Bepalingen van een richtlijn zijn immers vaak ,voldoende duidelijk en 
onvoorwaardelijk'' om door een rechter te kunnen worden toegepast, maar 
hebben omwille van de aard van het instrument ,richtlijn" geen directe 
werking tussen particulieren. In dat geval wordt conforme interpretatie de 
enige mogelijkheid om die richtlijn effect te laten ressorteren tegen een 
particulier. Bovendien hebben vele harmonisatierichtlijnen betrekking op 
privaatrechtelijke en sociaalrechtelijke materies zodat zij in gedingen tussen 
particulieren vaak relevant kunnen zijn. De druk tot conforme interpretatie, 
en de daaruit voortvloeiende problemen, zijn hier dan ook groter dan bij 
andere situaties. 

39. In de arresten Von Colson en Kamman en Harz was opnieuw richtlijn 76/ 
207 betreffende gelijke behandeling van mannen en vrouwen aan de orde 
(R.v.J., 10 april1984, Von Colson en Kamman, 14/83, Jur., 1891; R.v.J., 10 
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april 1984, Harz, 79/83, Jur., 1921). Het betrof telkens vrouwen wiens 
sollicitatie door een werkgever werd afgewezen, waarbij deze laatste zich 
schuldig maakte aan discrirninatie. Er rees echter discussie over de vraag of 
de Duitse wet wel voldeed aan de door artikel 6 van de richtlijn gestelde 
vereiste dat op een dergelijke discrirninatie een passende sanctie moet staan, 
die ,een doeltreffende en daadwerkelijke rechtsbescherrning kan verzeke
ren''. De Duitse uitvoeringswet was zo opgesteld dat mogelijke schade
vergoeding, werd beperkt tot specifiek voor de sollicitatie gemaakte kosten, 
hetgeen niet voldeed. Volgens de Duitse regering bood het Duitse recht 
echter de mogelijkheid om die specifieke vordering van de uitvoeringswet 
aan te vullen met een algemene onrechtmatige daad-vordering, wat wel tot 
een bevredigend resultaat zou leiden (rapport ter terechtzitting, Jur., 1984, 
1901 en 1935). Het Hofkende het betreffende artikel6 geen directe werking 
toe (zie nr. 24), maar besliste dat de nationale rechter er toe gehouden was 
om, 

,( ... ) ten volle gebruik makend van de hem door zijn nationale recht 
toegekende beoordelingsvrijheid, de ter uitvoering van de richtlijn vast
gestelde wet in overeenstemrning met de eisen van het gemeenschapsrecht 
uit te leggen en toe te passen.'' (r.o. 28). 

Het Duitse recht diende aldus te worden gei"nterpreteerd zoals door de Duitse 
regering voorgesteld. Het Hof baseerde de gebondenheid van de rechter op 
de verplichtingen die voor een Lid-Staat voortvloeien uit een richtlijn, en 
meer algemeen uit artikel 5 EG. Deze verplichtingen gelden volgens het Hof 

, ... voor alle met overheidsgezag beklede instanties in de Lid-Staten( ... ), 
en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden, ook voor de rechterlijke 
instanties." (r.o. 26. o.a. bevestigd in H.v.J., 15 mei 1986, Johnston, 224/ 
84, Jur., 1651, r.o. 53; H.v.J., 20 september 1988, Gebroeders Beentjes, 
31/87, Jur., 4635, r.o. 39; H.v.J., 13 november 1990, Marleasing, C-106/ 
89, Jur., 1-4135, r.o.8; H.v.J., 16 januari 1992, Strafzaak tegen X, C-373/ 
90, Jur., 1-131, r.o. 7). 

Op te merken valt dat de werkgever in de zaak Harz een private ondernerning 
was. Het was dus meteen duidelijk dat richtlijnconforme interpretatie ook 
tegen particulieren kan worden ingeroepen. 

40. Richtlijnconforme interpretatie van onduidelijk nationaal recht dat uit
voering geeft aan een richtlijn is een voor de hand liggende interpretatie
methode (zie bijvoorbeeld H.v.J., 25 juli 1982, Felicitas, 270/81, Jur., 2771, 
r.o. 25-26. Men volgt dan immers ook de bedoeling van de wetgever, die met 
zijn wet uitvoering wil geven aan de richtlijn (vergelijk met De Burca, G., 
,Giving Effect to European Community Directives", The Modern Law 
Review, 1992, 220, en de aldaar opgegeven uitspraken van Britse rechters). 
De betreffende nationale regels zullen in de meeste gevallen uitvoerings
wetten zijn. Voor het omzetten van een richtlijn hoeft een Lid-Staat echter 
niet altijd een specifieke wet uit te vaardigen. Dat is met name het geval als 
de inhoud van een richtlijn in een Lid-Staat reeds wordt gedekt door be-
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staande wetgeving. Een Lid-Staat dient de Commissie wei steeds mee te 
delen welke nieuwe wetgeving of bestaande bepalingen geacht worden een 
richtlijn uit te voeren (Louis, J.-V., L'ordrejuridique communautaire, Lux
emburg, Bureau voor officiele publikaties der Europese Gemeenschappen, 
1993, 107 e.v). Aldus medegedeelde bestaande wetgeving moet ook be
schouwd worden als een uitvoeringsbepaling (zie ook de conclusie van 
advocaat-generaal Mischo bij zaak 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Jur., 
1987, 3976, nr. 21). Uit het arrest Marleasing bleek echter dat niet aileen 
uitvoeringsbepalingen richtlijnconform moeten worden ge'interpreteerd, 
maar aile nationale recht, ongeacht of het bepalingen betreft van eerdere 
of latere datum dan de richtlijn (H.v.J., 13 november 1990, Marleasing, C-
106/89, Jur., I-4135; dit bleek eigenlijk ook al uit H.v.J., 7 november 1989, 
Nijman, 125/88, Jur., 3533, r.o. 6., doch daar bleek de betreffende richtlijn 
uiteindelijk irrelevant; zie verder ook H.v.J., 14 juli 1994, Faccini Dori, C-
91192, Jur., I-3325, r.o. 26; H.v.J., 5 mei 1994, Habermann-Beltermann, C-
421192, Jur., I-1657, r.o. 10.; H.v.J., 16 december 1993, Wagner Miret, C-
334/92, Jur., I-6911, r.o. 20). In casu vorderde Marleasing als schuldeiser 
van een vennootschap die haar gehele vermogen in een andere vennootschap 
had ondergebracht, nietigverklaring van deze laatste vennootschapsovereen
komst. Onder het betoog dat de bewuste vennootschap enkel was opgericht 
om het vermogen van haar schuldenaar aan haar aanspraken te onttrekken, 
baseerde Marleasing die vordering op de bepalingen van het Spaanse Burger
lijk W etboek die mtereenkomsten zonder_(geoorloofde) oorzaak ~e-~hJ:sge= 
volgen ontzeggen (Artikel 1261 en 1275 van het Spaans B.W.). Op dat 
moment voorzag de Spaanse vennootschapswet immers geen speciale nie
tigheidsregeling, zodat, overeenkomstig de Spaanse rechtsleer, de regels van 
gemeen recht op deze problematiek werden toegepast (rapport ter terecht
zitting, Jur., 1990, I-4137). De eerste vennootschapsrichtlijn voorziet echter 
in een aantal lirnitatief opgesomde nietigheidsgronden, waaronder de door 
Marleasing ingeroepen grond niet voorkomt. De door Mar leasing geviseerde 
vennootschap beriep zich voor haar verdediging op die richtlijn, waarvan de 
omzettingsterrnijn verstreken was zonder dat ze in het Spaanse recht was 
ge'incorporeerd. Op de vraag van de nationale rechter of de richtlijn in het 
geding een rol kon spelen antwoordde het Hof: 

,Bij de toepassing van het nationale recht, ongeacht of het daarbij gaat om 
bepalingen die dateren van eerdere of latere datum dan de richtlijn, moet 
de nationale rechter dit zoveel mogelijk uideggen in het licht van de 
bewoordingen en het doel van de richtlijn, ten einde het hiermee beoogde 
resultaat te bereiken en aldus aan artikel189, derde alinea, EEG-Verdrag 
te voldoen.'' (r.o. 8). 

Blijkbaar achtte het hof in dit concreet geval de toepasselijke bepalingen 
voldoende flexibel om een met de richtlijn overeenstemmend resultaat te 
bereiken (in een prejudiciele procedure kan het Hof het nationaal recht niet 
rechtstreeks beoordelen, zodat het zich daar normaal gezien slechts in 
bedekte termen over uitspreekt). 
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41. Het arrest Marleasing is het voorlopig eindpunt in de rechtspraak van het 
Hof van Justitie over richtlijnconforme interpretatie. Een aantal vragen 
blijven echter onbeantwoord. Met name de vraag hoe ver een rechter moet 

· gaan bij de interpretatie van zijn nationaal recht. De rechtsleer is op dit punt 
verdeeld over de juiste betekenis van de rechtspraak van het Hof. De 
controverse draait vooral rond een aantal overwegingen die in de verschil
lende uitspraken al dan niet voorkomen. In de arresten von Colson en Harz 
legt het Hof de nationale rechter de verplichting op om richtlijnconform te 
interpreteren, ,ten valle gebruik makend van de hem door zijn nationale 
recht toegekende beoordelingsvrijheid" (H.v.J., 10 april 1984, Von Colson 
en Kamman, 14/83, fur., 1891, r.o. 28). Daaruit werd afgeleid dat de 
nationale rechter de ,in zijn rechtssysteem gangbare interpretatiemethoden'' 
diende te gebruiken om zijn verplichting na te komen ( conclusie van advo
caat-generaal Van Gerven bij zaak C-106/89, Marleasing, fur., 1990, I-4144, 
nr. 8). Hij zou zijn nationaal recht in elk geval niet contra legem moeten 
uitleggen (conclusie van advocaat-generaal Van Gerven bij C-262/88, Bar
ber, fur., 1990, 1912, nr. 50; Timmermans, C.W.A., noot hi] 80/86, Kolping
huis, A.A., 1988, 330, nr. 5). Na het arrest Marleasing, waarin de zojuist 
aangehaalde overweging werd vervangen door de verplichting ,zoveel mo
gelijk" te interpreteren (dat is de vaste formule geworden, zie H.v.J., 14 juli 
1994, Faccini Dori, C-91192, fur., I-3325, r.o. 26; H.v.J., 5 mei 1994, 
Habermann-Beltermann, C-421/92, fur., I-1657, r.o. 10.; H.v.J., 16 decem
ber 1993, Wagner Miret, C-334/92, fur., I-6911, r.o. 20; H.v.J., 16 januari 
1992, Strafzaak tegen X, C-373/90, fur., I-131, r.o. 7), werd daaraan echter 
getwijfeld (Betlem, G., ,Een vierde type van rechtsvinding", N.J.B., 1991, 
1370; Oliver, P., ,Le droit communautaire et les voies de recours nationa
les", C.D.E., 1992, 366). Anderen stelden dat de contra legem-grens blijft 
bestaan, zij het dat de rechter desnoods zijn nationale interpretatieregels 
moet opzij schuiven (Van Gerven, o.c. nr. 31, 10; Devloo, R., ,Richtlijn
conforme interpretatie: bron van recht?", R. W., 1993-94, 379; Prechal, S., 
,Richtlijnconforme uitleg: Alice in wonderland", Fiscaal Weekblad, 1991, 
1596-1604). Zij wijzen er wel op dat er ten rninste een mogelijkheid tot 
interpretatie moet zijn, ,zelfs de rechter kan niet onder alle omstandigheden 
van een koe een hond maken" (Prechal, S., ibidem, 1597). Deze laatste 
strekking werd door het Hof bevestigd in het arrest Wagner Miret van 16 
december 1993 (C-334/92, fur., I-6911). Door directiepersoneel uit te sluiteri 
van de regeling die de loonaanspraken van werknemers tegen failliete werk
gevers garandeert, had Spanje de richtlijn terzake niet correct uitgevoerd. 
Voor zover dit blijkt uit het rapport ter terechtzitting, en de conclusie van de 
advocaat-generaal bleek echter dat in Spanje zelf het antwoord op de vraag 
of directiepersoneel nu al dan niet onder de Spaanse regeling viel, werd 
betwist. De Comrnissie concludeerde dan ook dat er richtlijnconforme 
interpretatie moest worden toegepast. Eigenaardig genoeg bleek de betref
fende Spaanse wetgeving directiepersoneel onrniskenbaar uit te sluiten, 
zodat het onduidelijk is waarop de in Spanje bestaande betwisting berustte 
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( opnieuw voor zover dit blijkt uit het rapport ter terechtzitting, de conclusie 
en het arrest). Het Rof kwam blijkbaar tot dezelfde vaststelling en besliste 
dan ook: 

, Il paraft resulter de 1' ordonnance de renvoi que les dispositions natio
nales ne sont pas susceptibles d'etre interpretees dans un sens conforme a 
la directive sur l'insolvabilite des employeurs et ne permettent done pas 
d'assurer au personnel de direction le benefice des garanties qu'elle 
prevoit.'' (r.o. 22; merk op dat het Rof zich hier rechtstreeks uitspreekt 
over de draagwijdte van een bepaling van nationaal recht). 

De contra-legem grens blijft dus in elk geval bestaan. Aangezien het hier nog 
altijd interpretatie betreft, ligt dit overigens voor de hand. De vraag is echter 
waar die grens zich precies bevindt. Men lijkt namelijk het woord lex te 
interpreteren in een louter formele zin. Als in een Lid-Staat een bepaalde 
materie niet wordt geregeld door een specifieke wetsbepaling (lex specialis), 
maar op grond van algemene wetsbepaling (lex generalis) (zoals dat het 
geval was in zaak C-106/89, Marleasing), eventueel aangevuld met vast
staande rechtspraak, lijkt de aldus op basis van praktijk en rechtspraak 
gegroeide regel niet beschermd tegen een richtlijnconforme interpretatie 
van die algemene wetsbepaling. In die richting wijst dan toch het arrest 
Marleasing en ook het arrest Dekker. Dit laatste arrest werd gewezen naar 
aanleiding van een prejudicif:le vraag van de Nederlandse Roge Raad, en 
betrof opnieuwrichtlijn 76!207 hetreffend~ gelijke behandeli_llg yan]llan11~11 
en vrouwen (R.v.J., 8 november 1990, Dekker, C-177/88, Jur., I-3941). 
Mevrouw Dekker was drie maanden zwanger toen ze solliciteerde naar 
een betrekking bij een ,Vorrningscentrum voor Jong Volwassenen". On
clanks het feit dat zij de meest geschikte kandidaat werd bevonden, kreeg zij 
de baan niet. De reden hiervoor was dat gezien zij reeds bij de sollicitatie 
zwanger was, de ziekteverzekering tijdens haar zwangerschapsverlof niet 
zou tussenkomen. Bijgevolg zou het voor het centrum financieel onmogelijk 
zijn geweest een tijdelijke vervanger aan te stellen, wat dan weer zou leiden 
tot onderbezetting. Mevrouw Dekker achtte zich gediscrirnineerd op grond 
van haar geslacht en stelde een beroep tot schadevergoeding in wegens 
onrechtmatige daad op grond van artikel 1401 van het Nederlands B.W 
(oud) (de tegenhanger van het Belgische 1382 B.W). Dat was immers de 
door de Nederlandse uitvoeringswet voorziene sanctie. De verweerder wierp 
echter op dat die onrechtmatige daad-vordering niet kon slagen omdat hij 
helemaal geen onrechtmatige daad had begaan. Ret feit dat de ziekteverzeke
ring niet zou tussenkomen vormde voor de werkgever immers een recht
vaardigingsgrond. Ret Rof besliste echter dat het bestaan van schuld in 
hoofde van de werkgever een door het nationale recht toegevoegde vereiste 
was, die in strijd was met de vereiste van een effectieve sanctie van artikel 6 
van richtlijn 76/207. In welke mate die richtlijn in dit geding kon doorwerken 
gaf het hof niet aan. De Roge Raad had dit ook niet gevraagd. Men mag 
echter aannemen dat dit enkel kon via richtlijnconforme interpretatie (con
clusie advocaat-generaal Darmon bij zaak C-177/88, Dekker, nr. 10-17; 
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Betlem, G., o.c. nr. 31, 1370; Stuyck, J. en Wytinck, P., noot bij C-106/89, 
Marleasing, C.M.L.Rev., 1991, 212). Het schrappen van de schuldvereiste 
als voorwaarde voor het welslagen van een vordering we gens onrechtmatige 
daad gaat echter verder dan loutere interpretatie. Als men hier een koe niet in 
een hond verandert, dan toch minstens in een blaffende koe. 

42. Zeer interessant in deze context is de wijze waarop de Duitse rechtspraak 
en rechtsleer hebben gereageerd op de arresten von Colson en Kamman en 
Harz. Zoals reeds vermeld had de Duitse regering in die zaken voor het Hof 
betoogd dat het Duitse recht zo kon worden ge'interpreteerd dat naast een 
specifieke vordering voor sollicitatiekosten, een vordering wegens onrecht
matige daad kon worden ingesteld, teneinde een afdoende schadevergoeding 
te bekomen. Die stelling werd in de Duitse rechtspraak en rechtsleer met 
verwondering onthaald (Colneric, N., ,Gleichberechtigung von Mann und 
Frau im Europa'ischen Gemeinschaftsrecht", Betriebs-Berater, 1988, 973; 
Bertelsmann, K., en Pfarr, H.M., ,Diskriminierung von Frauen bei der 
Einstellung und Beforderung", Der Betrieb, 1984, 1297-1301. Deze laatsten 
noemen de stellingname van de Duitse regering zelfs vals, en vooral inge
geven door de bedoeling te vermijden dat het Hof de Duitse regeling 
(onrechtstreeks) strijdig zou verklaren met de richtlijn. De Duitse regering 
zou daarbij reeds gedacht hebben aan een art. 169-procedure die tegen hen 
aanhangig was gemaakt (p. 1298). Zie ook Arbeitsgericht Hamm, 6 septem
ber 1984, Der Betrieb, 1984, 2700, onder nr. ILl). Enerzijds omdat het 
duidelijk de bedoeling was geweest van de Duitse wetgever om schade
vergoeding tot een bijna symbolisch minimum te beperken (Bertelsmann, K., 
en Pfarr, H.M., o.c., 1297; Abele, R., ,Geschlechtsbezogene Diskrimini
erung beim Zugang zum Arbeitsverhaltnis - Europarechtliche Vorgaben 
und deutschrechtlige Abweichungen'', Europarecht, 1990, 371). Maar voor
al omdat in het Duitse aansprakelijkheidsrecht een vaststaande jurispruden
tiele regel bestaat, de zogenaamde Sperrwirkung, volgens dewelke contrac
tuele en quasi-delictuele aansprakelijkheid naast elkaar kunnen staan, maar 
een beperking van de contractuele aansprakelijkheid ook geldt voor de quasi
delictuele aansprakelijkheid (Bertelsmann, K., en Pfarr, H.M., o.c., 1297; zie 
ook de opmerking van de verzoeksters bij von Colson en Kamman (Rapport 
ter terechtzitting, fur., 1984, 1896), en vooral Harz (Rapport ter terechtzit
ting, fur., 1984, 1928-1930)). De door de Duitse regering voorgestelde 
interpretatie negeert deze samenloopregel, die weliswaar niet is opgenomen 
in een formele wettekst, maar wel behoort tot de ,gesicherten zivilrecht
lichen Kentnisstand" (ibidem noot 61). Een aantal Duitse rechtbanken 
hebben deze zeer verregaande vorm van interpretatie, zij het schoorvoetend, 
toegepast, en de regel van de Sperrwirkung doorbroken. Zij achtten zich 
daartoe verplicht op basis van het arrest von Colson en Kamman (Arbeitsge
richt Hamm, 6 september 1984, Der Betrieb, 1984, 2700; Arbeitsgericht 
Marburg, 24 juni 1988, Der Betrieb, 1988, 2519). Een andere rechter 
weigerde omdat hij het niet de taak van de rechter achtte een wet opnieuw 
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te gaan construeren, weg van de bedoeling van de wetgever (twijfels bij 
Landsarbeitsgericht Niedersachen, 23 november 1984, Der Betrieb, 1985, 
1401; regelrechte tegenstand bij Landesarbeitsgericht Koln, 26 mei 1986, 
vermeld door Colneric, N., o.c., 973; deze uitspraak werd ongedaan gemaakt 
door een uitspraak van het Bundesarbeitsgericht van 14 maart 1989 (Europa
recht, 1990, 368). In dat laatste arrest en in een verwante uitspraak van 
dezelfde datum (Europarecht, 1990, 362, op 367) heeft het Bundesarbeitsge
richt uiteindelijk een comprornis uitgewerkt, waarbij een oplossing werd 
bereikt, conform de richtlijn, zonder de Sperrwirkung te moeten doorbreken. 
Het betreffende comprornis wordt zwaar bekritiseerd door Abele, R., o.c., 
380-383). 

43. Er is in deze zaken sprake van wat men een ,harde" vorm van richt
lijnconforme interpretatie zou kunnen noemen, waartegen in elk geval op 
algemene bepalingen gebaseerde, via jurisprudentie gegroeide, regels niet 
hestand blijken. Of zoals een van de hierboven vermelde Duitse rechters het 
formuleerde: elke systematische en historische interpretatie moet wijken 
voor een interpretatie die enkel rekening houdt met de tekst van de wets
bepaling enerzijds en de richtlijn anderzijds (Arbeitsgericht Hamm, 6 sep
tember 1984, zie nr. 42). Het doel dat daarbij wordt nagestreefd: het waar
borgen van het nuttig effect van het gemeenschapsrecht, kan moeilijk 
worden_ afgekeurd._-YanuiLeen_ rechtsmethodologisch_standpunLis_het ge~ __ 
bruikte rniddel, ,,harde interpretatie'' echter moeilijk te aanvaarden en alles
behalve elegant. Bovendien biedt deze methode de nationale rechter zeker 
geen duidelijke leidraad. Bepaalde jurisprudentiele regels maken evenzeer 
deel uit van het nationale recht als wetsbepalingen, en hebben vaak een zeer 
groat be lang. Als men die regels via ,interpretatie'' opzijzet dan interpreteert 
men evenzeer contra legem als wanneer men een wettekst interpreteert tegen 
zijn bewoordingen in. Hoewel Dekker en Mar/easing die richting uitgaan, 
kan men overigens betwijfelen of dit soort verregaande interpretatie echt de 
bedoeling van het Hof van justitie weerspiegelt (zo werd het Hof bij de zaken 
von Colson en Kamman en Harz, blijkbaar rnisleid door ,valse" verklarin
gen van de Duitse regering over de mate waarin het Duitse recht kon worden 
ge'interpreteerd (zie nr. 42); anderzijds pleitte advocaat-generaal Van Gerven 
in zijn conclusie bij Marleasing onomwonden voor een toepassing van het 
Spaans gemeen recht, overeenkomstig de richtlijn (Jur., 1990, I-4148)). Dat 
het Hof in Wagner Miret, ondanks de blijkbaar bestaande bereidwilligheid 
van een deel van de Spaanse rechters, om richtlijnconform te interpreteren, 
zelf heeft beslist dat een nationale bepaling zich niet leent tot conforme 
interpretatie, duidt er rnisschien op dat het Hof zelf ook vindt dat men te ver 
is gegaan. Dit soort ,harde" interpretatie (die eigenlijk geen interpretatie 
meer is) lijkt bovendien in tegenspraak met rechtspraak die het Hof in een 
andere context heeft ontwikkeld volgens dewelke de draagwijdte van natio
nale regels moet worden beoordeeld rekening houdend met de door de 
nationale rechters gegeven interpretatie (H.v.J., 16 april1991, Eurim-Pharm, 
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C-347/89, fur., I-1747, r.o. 15; en vooral H.v.J., 16 december 1992, Katsikas, 
C-132, 138, 139/91, fur., I-6577). 

44. Daarentegenover staat dat richtlijnconforme interpretatie een nuttige, 
logische en aangewezen benadering is in situaties waar het nationale recht, 
en niet enkel de tekst van de wet, echt voor meerdere interpretaties vatbaar is, 
of in situaties waar na omzetting in het nationale recht interpretatieproble
men ontstaan (voor voorbeelden van dat laatste geval, zie H.v.J., 16 januari 

- 1992, Strafzaak tegen X, C-373/90, fur., I-131; H.v.J., 5 mei 1994, Haber
mann-Beltermann, C-421/92, fur., I-1657). De nationale rechter moet aldus 
een bepaalde uitlegging van het nationale recht, die ook bestaat los van de 
richtlijn, verkiezen hoven een andere als die eerste in overeenstemming is 
met de richtlijn. Dit soort ,zachte" (of gewone) interpretatie komt niet in 
botsing met het nationale recht. In die optiek hoeft het ook niet te schokken 
dat een rechter zijn nationaal recht ook conform een niet-bindende aanbeve
ling moet interpreteren. In antwoord op een prejudiciele vraag van de 
Arbeidsrechtbank te Brussel, over de inroepbaarheid van een aanbeveling 
van de Commissie betreffende een Europese lijst van beroepsziekten, ant
woordde het Hof immers, nadat het elke directe werking had ontkend: 

,dat de betrokken handelingen niet kunnen worden geacht geen enkel 
rechtsgevolg te hebben. De nationale rechterlijke instanties zijn namelijk 
gehouden de aanbevelingen bij de oplossing van de bij hen aanhangige 
geschillen in aanmerking te nemen, met name wanneer deze duidelijkheid 
verschaffen over de uitlegging van nationale bepalingen die ter uitvoering 
ervan zijn vastgesteld of wanneer zij bedoeld zijn om dwingende commu
nautaire bepalingen aan te vullen." (H.v.J., 13 december 1989, Grimaldi, 
C-322/88, fur., 4407, r.o. 18). 

Het Hof specificeerde deze inroepbaarheid verder niet, maar men kan aan
nemen dat het hier om een vorm van conforme interpretatie gaat (Betlem, G., 
o.c. nr. 31, 1363; conclusie van advocaat-generaal Van Gerven bij zaak C-
106/89, Marleasing, fur., 1990, 4144, nr. 9). Concreet zou dat kunnen 
betekenen dat in een regeling waarbij enerzijds een vaste, nationale lijst 
van beroepsziekten bestaat, en anderzijds de mogelijkheid voor een zieke om 
zelf het oorzakelijk verband tussen zijn ziekte en zijn beroep aan te tonen, dit 
laatste weinig problemen zou opleveren als de betreffende ziekte voorkomt 
op de Europese lijst (een dergelijke regeling werd in 1990 in Belgie inge
voerd, het wetsvoorstel daartoe wordt vermeld in het rapport ter terechtzit
ting bij zaak C-322/88, Grimaldi, fur., 1989, I-4410). Elke ,harde" aanbe
velingsconforme interpretatie van nationaal recht zou natuurlijk onaanvaard
baar zijn. 

45. - Richtlijnconforme interpretatie ten voordele van de overheid- De 
vraag stelt zich ook in welke mate een nationale overheid richtlijnconforme 
interpretatie kan inroepen tegen een particulier. Dit probleem was aan de 
orde in de zaak Kolpinghuis Nijmegen. In dat arrest kwam immers de vraag 
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aan bod of richtlijnconforme interpretatie aanleiding kon geven tot een 
uitbreiding van de strafbare handelingen. In casu betrof het een lokale regel 
die verbood voor menselijke consumptie bestemde produkten te verkopen 
die ,ondeugdelijk van samenstelling'' zijn. Die omschrijving werd niet 
nader gepreciseerd. Nu werd op basis van die regel een onderneming ver
volgd die een drank, samengesteld uit leidingwater en koolzuur had verkocht 
als ,mineraalwater' '. De vervolgende overheid wilde de omschrijving ,on
deugdelijk van samenstelling'' interpreteren in het licht van een richtlijn 
betreffende natuurlijk mineraalwater, die bepaalt dat alleen uit de bodem 
gewonnen water, dat aan bepaalde voorwaarden voldoet, en als dusdanig 
door de overheid erkend, als mineraalwater mag worden aangeduid. Op het 
ogenblik dat de ten laste gelegde feiten zich voordeden was die richtlijn 
echter nog niet in het Nederlandse recht omgezet, hoewel de termijn daar
voor was verstreken. Op de vraag in hoeverre de nationale rechter bij 
uitlegging van die lokale maatregel rekening mocht houden met die richtlijn 
antwoordde het Hof: 

,( ... ) dat een richtlijn niet uit zichzelf en onathankelijk van een ter 
uitvoering ervan vastgestelde wet bepalend kan zijn voor de strafrechte
lijke aansprakelijkheid van degenen die in strijd met haar bepalingen 
handelen.'' 

Zoniet zou het communautair rechtszekerheidsbeginsel en het cornmunautair 
beginsel va11 niet-retroactiviteit worden geschonden (r.o. 13; het beginsel dat 
strafbepalingen geen terugwerkende kracht k:unnen hebben maakt deel uit 
van het communautaire recht, zie nr. 70). Ofschoon men er kan van uitgaan 
dat het Hof van oordeel was dat een richtlijnconforme interpretatie in deze 
concrete situatie te verging, roept de toevoeging ,uit zichzelf en onathanke
lijk van'' toch vraagtekens op. Bij richtlijnconforme interpretatie is er 
imrners precies sprake van een samenspel tussen richtlijn en nationale wet. 
Op grond van die toevoeging kan men er dan ook van uitgaan dat een 
verzwaring van strafrechtelijke aansprakelijkheid langs deze weg in be
paalde gevallen toch mogelijk lijkt. Bijvoorbeeld als het gaat om de inter
pretatie van strafbepalingen die beogen een richtlijn in nationaal recht om te 
zetten. Omdat de zeer strikte toepassing van nullum crimen, nulla poena sine 
lege ook een basisprincipe van het gemeenschapsrecht is (zie bvb. conclusie 
advocaat-generaal Van Gerven bij zaak C-116/92, Charlton, fur., 1993, 1-
6755), lijkt dit echter slechts in een beperkte mate het geval te kunnen zijn 
(conclusie advocaat-generaal Jacobs bij gevoegde zaken C-206-207/88, 
Vessoso en Vanzetti, fur., 1990, 1-1461, nr. 24-25). Hetzelfde lijkt mutatis 
mutandis te gelden voor fiskaliteit (Prechal, S., o.c. nr. 41, 1601-1602). 

46. In het reeds besproken arrest Minne had het Hof op deze problematiek 
kunnen ingaan (H.v.J., 3 februari 1994, Minne, C-13/93, fur., I-371, zie ook 
nr. 33). Zoals gezegd, geeft het Hof in dat arrest niet aan in welke mate het 
antwoord op de prejudiciele vraag (de strijdigheid met richtlijn 76/207 van 
het Belgische verbod op nachtarbeid voor vrouwen) door de RV A kon 
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worden ingeroepen om mevrouw Minne een werkloosheidsuitkering te ont
zeggen. In plaats van de richtlijn als zodanig tegen mevrouw Minne in te 
roepen, zou de RVA ook kunnen betogen dat, het voor de toepassing van de 
Belgische regeling cruciale be grip, ,passende dienstbetrekking'' richtlijn
conform moet worden gei'nterpreteerd. Bijgevolg zou nachtarbeid voor een 
vrouw een passende dienstbetrekking vormen, ondanks het feit dat de Bel
gische wet dat verbiedt. Maar net zoals het Hof in dat arrest geen aandacht 
besteedt aan de omgekeerde verticale directe werking, geeft het ook niet aan 
in welke mate de overheid richtlijnconforme interpretatie kan inroepen tegen 
een particulier. Omdat dit, zoals gezegd, eerder een vergetelheid lijkt dan een 
doelbewuste keuze van het Hof, is het echter aangewezen uit dit arrest geen 
al te verreikende conclusies te trekken, ook niet met betrekking tot richt
lijnconforine interpretatie. In dat opzicht doet de uitspraak dan ook denken 
aan het arrest Dekker (H.v.J., 8 november 1990, Dekker, C-177/88, Jur., I-
3941 ). In dat arrest sprak het Hof zich immers ook niet uit over de vraag of de 
richtlijn waarover het een prejudiciele vraag diende te beantwoorden, eigen
lijk wel kon worden ingeroepen in een geding tussen particulieren. Toch 
wordt het beschouwd als een belangrijk voorbeeld van richtlijnconforme 
interpretatie (zie nr. 41). Om misverstanden te voorkomen lijkt het in elk 
geval nuttig dat het Hof zich in de toekomst ook zou uitspreken over derge
lijke ,verborgen" problemen (Wytinck neemt hier een ander standpunt in 
(Wytinck, P., , 'Apfelmus' of 'appelmoes'? Over de belemmering van het 
communautair vrij verkeer van goederen d.m.v. de taal van (levensmidde
len)etiketten en de positie van de rechtsonderhorige", T.B.H., 1990, 925-
946, op p. 940; Stuyck, J. en Wytinck, P., annotatie bij zaak C-106/89, 
Marleasing, C.M.L.Rev., 1991, 212). Hij leidt uit een dergelijke houding van 
het Hof af dat een nationale rechter zou kunnen beslissen dat zijn nationale 
recht een bredere inroepbaarheid van de richtlijn toelaat dan diegene die het 
gemeenschapsrecht oplegt. Dit lijkt betwistbaar. De rechtspraak van het Hof 
over de inroepbaarheid van richtlijnen wekt nergens de indruk dat het hier 
om minimumvereisten zou gaan. Overigens wordt deze mening ook tegen
gesproken door het arrest Wagner Miret waar het Hof zich, zoals vermeld in 
nr. 41, ondanks een zekere bereidheid daartoe, uitdrukkelijk uitsprak tegen 
conforme interpretatie van een bepaling van het nationale recht). 

47. - Het belang van de omzettingstermijn --Is het voor richtlijnconforme 
interpretatie van belang dat de termijn voor omzetting van de richtlijn in 
nationaal recht al dan niet is verstreken? In het arrest Kolpinghuis beant
woordde het Hof die vraag als volgt: 

,( ... ) betreffende de grenzen die het gemeenschapsrecht zou kunnen 
stellen aan de verplichting of de bevoegdheid van de nationale rechter 
om de voorschriften van zijn nationale recht in het licht van de richtlijn uit 
te leggen, maakt het geen verschil of de termijn voor omzetting aldan niet 
is verstreken.'' (r.o. 15, eigen cursivering) 

Hieruit zou men kunnen afleiden dat de verplichting tot richtlijnconforme 
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interpretatie reeds bestaat v66r het verstrijken van de omzettingstermijn. 
De vraag dringt zich echter op of het Hof werkelijk zo ver is willen gaan, en 
of deze overweging wel mag worden losgescheurd uit de specifieke context 
van het arrest Kolpinghuis, waarbij een richtlijn door de overheid werd 
ingeroepen tegen een particulier, en waarbij een richtlijn hoe dan ook geen 
rol van betekenis kan spelen (conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij C-
156/91, Hansa Fleisch, fur., 1992, I-5578, nr. 26; De Burca, G., o.c. nr. 40, 
218). 

48. Volgens de meest verspreide mening, is een nationale rechter, ondanks 
het arrest Kolpinghuis Nijmegen niet verplicht om v66r het verstrijken van 
die uitvoeringstermijn nationale bepalingen die dateren van v66r de richtlijn 
en niet werden aangemerkt als omzettingsrecht, richtlijnconform te inter
preteren (conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij C-156/91, Hansa 
Fleisch, fur., 1992, I-5578, nr. 24; Devloo, R., ,Richtlijnconforme inter
pretatie: bron van recht ?", R. W., 1993-94, 377-382, nr. 8; Van Gerven laat 
ook de andere mogelijkheid open (zie noot 16 van zijn conclusie bij zaak C-
106/89, Marleasing)). 

49. Die verplichting zou wel bestaan ten aanzien van nationaal uitvoerings
recht. Hiervoor wordt dan verwezen naar de geciteerde overweging uit 
Kalpinghui.s-,_ho~wel_dat_arrest precks be1r~IckingJmd op een_ ~i1t1atie y_a_n 
niet omzetting (conclusie advocaat-generaal Darmon bij C-177/88, Dekker, 
fur., 1990, I- 3941, nr. 11; Devloo, R., o.c., nr. 4; Gilliams, H., ,Het Hofvan 
Justitie en de gelijke behandeling van man en vrouw 1988-1990, R. W., 1355, 
nr. 8; Timmermans, C.W.A., o.c. noot , 333). Het lijkt hier in elk geval 
aangewezen een onderscheid te maken tussen wat hoger werd aangeduid als 
,harde" en ,zachte" interpretatie. Een eventuele verplichting tot ,harde" 
richtlijnconforme interpretatie v66r het verstrijken van de uitvoeringstermijn 
lijkt onbestaande. Deze wordt immers gebaseerd op het voor een Lid-Staat 
verplichtend karakter van de richtlijn, dat in dat geval niet aanwezig is. 
Zolang de wetgever van die Lid-Staat binnen de hem toegestane tijdslimiet 
blijft, kan men die verplichting dan ook niet activeren ten aanzien van de 
rechter (Betlem, G., o.c. nr. 31, 1368). Advocaat-generaal Jacobs stelt een 
alternatieve motivering voor en baseert een verplichting tot conforme inter
pretatie van na:tionaal uitvoeringsrecht op de samenwerkingsplicht die voort
vloeit uit artikel 5 EG, en op grond waarvan de nationale rechter met de 
nationale, wetgevende autoriteiten mee zou moeten werken als deze hun 
communautaire verplichtingen nakomen (conclusie van advocaat-generaal 
Jacobs bij C-156/91, Hansa Fleisch, fur., 1992, I-5578, nr. 23). Mijns 
inziens kan een dergelijk verplichting enkel betrekking hebben op ,zachte" 
interpretatie. Overigens lijkt dit soort richtlijnconforme interpretatie hoe dan 
ook de meest logische methode om een uitvoeringswet te interpreteren, zodat 
de meeste rechters deze in de praktijk wellicht zullen toepassen, los van de 
vraag of er daartoe een verplichting bestaat. 
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50. Een andere vraag is of een nationale wet richtlijnconform moet worden 
ge1nterpreteerd als deze wordt toegepast op feiten die dateren van voor de 
richtlijn of van voor het verstrijken van de omzettingstermijn. Dit is afhan
kelijk van het regime dat de richtlijn zelf voorziet voor haar werking in de 
tijd. 

51. - Een voorbeeld uit de Belgische rechtspraak- Een interessant voor
beeld van richtlijnconforme interpretatie uit de Belgische rechtspraak is een 
arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 20 mei 1992 betreffende een 
eenzijdige beeindiging van een contract van handelsagentuur (Brussel, 20 
mei 1992, R. W., 1992-93, 852, noot Van Haeghenborgh, G. en T.B.H., 1993, 
254, noot van Wytinck, P. Voor andere toepassing zie Kh. Namen, 23 
december 1993, J.T., 1993, 319; en Antwerpen, 1 juni 1993, Ing. Cons., 
1993, 206. Die drie uitspraken lijken de enige gepubliceerde Belgische 
uitspraken die toepassing maken van richtlijnconforme interpretatie). Richt
lijn 86/653 inzake zelfstandige handelsagenten voorziet bij eenzijdige op
zegging door de principaal een opzegginsterrnijn en, in bepaalde gevallen, 
een clienteelvergoeding. Hoewel die richtlijn op 1 januari 1990 in het 
Belgische recht moest omgezet zijn, voorziet de Belgische wet geen speci
fieke regeling. De Brusselse rechter wijst er op dat de Belgische rechtspraak 
de eenzijdige opzegging normaal gezien beoordeelt aan de hand van alge
mene beginselen inzake contractenrecht en contractuele aansprakelijkheid. 
Nog volgens het Brusselse Hofbestaat er echter geen eensgezindheid over de 
omvang van die schadevergoeding. Gezien de appellante voorstelt om daar
omtrent inspiratie te zoeken bij de richtlijn, en gezien het arrestMarleasing, 
besluit het Hof van Beroep 

,( ... ) dater derhalve aanleiding toe bestaat, zoveel mogelijk, genoemde 
Europese richtlijn aan te wenden ter interpretatie van het recht geldend 
inzake beeindiging van een handelsagentuur." 

Het Hof gaat vervolgens na of de in de richtlijn opgegeven minimum 
opzeggingstermijnen werden gerespecteerd, wat in casu het geval was. 
Opzeggingsterrnijnen werden ook door de Belgische rechtsleer en recht
spraak aanvaard. Wat de clienteelvergoeding betreft, merkt het Hof eerst op 
dat 

,( ... ) een dergelijke vergoeding voor een zelfstandig agent nagenoeg 
unaniem in de Belgischerechtspraak en rechtsleer wordt afgewezen". 

Nietternin gaat het Hof van Beroep na of aan de daarvoor in de richtlijn 
gestelde voorwaarden voldaan is, wat niet het geval was. Het wekt daarbij 
zeer sterk de indruk dat het bereid zou geweest zijn om, tegen de Belgische 
praktijk in, een clienteelvergoeding toe te kennen, indien die voorwaarden 
wel vervuld waren geweest. In dat geval zou er hier wellicht sprake zijn 
geweest van ,harde" richtlijnconforme interpretatie. 

52. Het probleem van de omzettingsterrnijn en de werking in de tijd heeft het 
Hof van Beroep echter niet goed ingeschat. Op het ogenblik dat de feiten zich 
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voordeden, was de termijn voor omzetting van de ricbtlijn in nationaal recbt 
immers nog niet verstreken. Bovendien voorziet de ricbtlijn dat zij uiterlijk 
op 1 januari 1994 van toepassing wordt op lopende overeenkomsten. Door 
blijk te geven van f;":en bereidheid tot ,harde'' richtlijnconforme interpretatie 
v66r bet verstrijken van de omzettingstermijn is de nationale rechter hier dan 
ook verder gegaan dan wat mijns inziens op grond van het gemeenschaps
recht kon worden geeist. 

53. - Besluit- Tot besluit kan men stellen dat conforme interpretatie een 
nuttige recbtsfiguur is, waarvan de toepassing eigenlijk de directe werking 
zou moeten voorafgaan. Pas wanneer bet gemeenschapsrecbt niet kan wor
den geactiveerd via conforme interpretatie, dient men naar de ,ultima ratio'' 
van de directe werking te grijpen (H.v.J., 15 mei 1986, Johnston, 222/84, 
Jur., 1651, r.o. 53-54; en vooral H.v.J., 4 februari 1988, Mary Murphy, 157/ 
86, fur., 673, r.o. 11; en H.v.J., 28 september 1994, C-200/91, Coloroll 
Pension Trustees, n.n.g., r.o. 29; zie ook advocaat-generaal Darmon bij 
Dekker, p. I-3958; Betlem, G., o.c. nr. 31, 1364; Curtin, D., o.c. nr. 35, 
221). ,Harde" richtlijnconforme interpretatie is daarentegen een misgroeide 
tak van de conforme interpretatie. Aan de basis van die misgroeiing ligt de 
bedoeling om het nuttig effect van het gemeenschapsrecht te vergroten, en in 
het bijzonder om de toepassing te bevorderen van richtlijnen die worden 
ingeroepen in gedingen tussen particulieren, maar precies om die reden geen 
d.!recte werklllg-kiinnenhebben (De Burca, G., o.c. nr. 40, 229. De uitzonde
ring is natuurlijk bet arrest von Colson en Kamman, de betreffende werk
gever was daar immers geen particulier. We berhalen bier echter dat bet Hof 
door de Duitse regering lijkt te zijn misleid over het interpreteerbaar karakter 
van het Duitse recbt, en dat deze arresten wat betreft het voldoende duidelijk 
en onvoorwaardelijk zijn van art. 6 van richtlijn 76/207 zijn herroepen door 
Marshall II (zie nr. 24). Vergelijk met advocaat-generaal Van Gerven in zijn 
conclusie bij de gevoegde zaken C-63-64/91, Jackson en Creswell, fur., 
1992, nr. 29). Gezien de ultima ratio van de directe werking daar ontbreekt is 
,harde'' interpretatie daar immers de enige weg om het gemeenschapsrecht 
in recbtsbetrekkingen tussen particulieren operationeel te maken eens de 
grens van de gewone interpretatie bereikt (sinds het arrest Francovich 
beschikt een particulier wel over de mogelijkheid een Lid-Staat aansprake
lijk te stellen voor de schade die voortvloeit uit het niet tijdig en correct 
omzetten van de richtlijn; zie daarover m. 158 e.v). Het verzekeren van het 
nuttig effect van het gemeenschapsrecht is natuurlijk een achtenswaardig 
doel. Maar evenmin als een brede toepassing van de verticale directe werking 
is ,barde" interpretatie daartoe bet juiste middel. Het is vooreerst een 
werkinstrument met een onduidelijke draagwijdte, waarvan de uitkomst vaak 
onzeker is. Zo onzeker dat de recbtszekerheid en de eenvormige toepassing 
van bet gemeenschapsrecht (en dus de gelijke mededingingsvoorwaarden) 
dreigen te worden aangetast omdat de ene rechter zicb ,actiever'' zal op
stellen dan de andere (Grabitz, E., ,Die wirkungsweise von Ricbtlinien", in 
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Europarecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht: Festschrift fUr Avred Deringer, 
Everling, U., Narjes, K.-H., Sedemund, J., (eds)., Baden-Baden, Nomos, 
1993, 69-70). Overigens zal het voor de nationale rechter vaak erg onduide
lijk zijn wat hem te doen Staat. De eenvormige toepassing van het gemeen
schapsrecht wordt ook bedreigd door het feit dat de doorwerking van het 
gemeenschapsrecht afuankelijk wordt van de wijze waarop een bepaalde 
materie in een Lid-Staat wordt geregeld, via duidelijke teksten of op basis 
van algemene principes. Als het Hof echt de afdwingbaarheid van richtlijnen 
tussen particulieren wil verbeteren, zal het daarvoor horizontale directe 
werking moeten introduceren. 

2.4.3. Horizontale directe werking 

54. Zoals reeds ten overvloede aangegeven wordt horizontale directe wer
king van richtlijnen tot nog toe door het hof van Justitie afgewezen. Ter 
bevordering van de effectiviteit van het gemeenschapsrecht, en omwille van 
de hierboven beschreven problemen wordt dit idee echter steeds aanlokke
lijker. Tegelijk boeten de argumenten tegen horizontale directe werking van 
richtlijnen aan overtuigingskracht in (die worden goed samengevat in De 
Burca, G., o.c. nr. 40, 231; Emmert, F. en Pereira De Azevedo, o.c. nr. 28, 
502; Maltby, N., ,Mar/easing: What is all the Fuss About?", The Law 
Quarterly Review, 1993, 310; zie ook advocaat-generaal Slynn in zijn 
conclusie bij zaak 152/84, Marshall I, fur. 1986, 733-736; alsook advo
caat-generaal Lenz in zijn conclusie bij zaak C-91/92, Faccini Dori, Jur., 
1994, I-3328, nr. 57-73). De belangrijkste van die argumenten worden hierna 
besproken. 

55. Het eerste klassieke argument tegen horizontale directe werking van 
richtlijnen is een tekstargument. De tekst van artikel 189 EG verklaart een 
richtlijn enkel verbindend voor Lid-Staten, die zelf vorm en middelen mogen 
kiezen om de opgelegde verplichtingen na te komen. Een richtlijn kan dan 
ook nooit omwille van haar aard, rechtstreeks verplichtingen opleggen aan 
particulieren. Dat argument is echter zeker niet doorslaggevend als men het 
beschouwt in het licht van de algemene ,geldingsmodus" van het gemeen
schapsrecht, die zich kenmerkt door doelgerichtheid, meer dan door gebon
denheid aan de letter van de wet (Grabitz, E., o.c. nr. 53, 70). Een voor ons 
onderwerp zeer interessant voorbeeld daarvan is de rechtspraak van het Hof 
betreffende artikel 119 EG-Verdrag. Dat artikelluidt als volgt: 

, Iedere Lid-Staat verzekert gedurende de eerste etappe en handhaaft 
vervolgens de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke arbeid.'' 

De woorden ,eerste etappe" verwijzen naar de eerste vier jaar na het 
oprichten van de Gemeenschap. De gelijkenis met de verplichting binnen 
een bepaalde termijn een richtlijn om te zetten is treffend. Niettemin oor
deelde het Hof over de inroepbaarheid tussen particulieren dat 

,( ... )de omstandigheid dat sommige bepalingen van het Verdrag formeel 
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tot de Lid-Staten zijn gericht, niet verhindert dat daardoor terzelfdertijd 
rechten kunnen worden toegekend aan particulieren die bij de nakoming 
van de aldus omschreven verplichtingen belang hebben; 

dat reeds uit de bewoordingen van artikel 119 duidelijk blijkt dat het de 
Lid-Staten een dwingende resultaatsverplichting oplegt, die binnen een 
bepaalde termijn moet worden nagekomen;" (H.v.J., 8 april 1976, De
frenne II, 43175, Jur., 1976, 455, r.o. 31-32). 

,( ... ) dat immers artikel 119 dwingend recht is, zodat het verbod van 
discriminatie tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers niet slechts 
geldt voor overheidshandelingen, doch eveneens van toepassing is op alle 
overeenkomsten die een collectieve regeling van arbeid in loondienst 
inhouden, alsmede op contracten tussen particulieren" (r.o. 39). 

56. Ook nog volgens hetzelfde tekstargument zou het toekennen van hori
zontale directe werking aan richtlijnen het door de auteurs van het Verdrag 
uitdrukkelijk gewilde onderscheid tussen een richtlijn en een verordening 
doen verdwijnen. Dit is onjuist (De Burca, o.c. nr. 40, 232; Emmert, F. en 
Pereira De Azevedo, M., o.c. nr. 28, 518; overigens kan datzelfde argument 
ook worden ingeroepen tegen vertikale directe werking, waar het hof noch
tans geen problemen zag (Grabitz, E., o.c. nr. 53, 70)). Een richtlijn moet 
immers nog steeds worden omgezet in het nationale recht, en een Lid-Staat 
beschikt daarvoor nog altijd over een bepaalde termijn, en, binnen bepaalde 
grenzen: over eeriz-ekerebeleiasi:uimie: Slecnts-opnetogeiiolilCdat, ert voor 
zolang een Lid-Staat aan die verplichting tekort schiet, kan aan een richtlijn 
directe werking worden toegekend. Het onderscheid wordt natuurlijk minder 
groat, maar dat is een evolutie die ook blijkt uit de wetgevingspraktijk van de 
Raad en de Commissie. Veel harmonisatierichtlijnen zijn zo precies dat ze 
vrijwel geen enkele beleidsruimte meer laten voor de Lid-Staten. 

57. Het tweede grote argument tegen horizontale directe werking van richt
lijnen heeft betrekking op de rechtszekerheid van een particulier die zich 
baseert op het nationale recht. Het zou in strijd zijn met het rechtszekerheid
beginsel diens rechtspositie te verzwakken door een niet of onjuist omgezette 
richtlijn aan hem tegenstelbaar te maken, terwijl die tot voor het Verdrag van 
Maastricht niet eens moesten worden bekendgemaakt in het Publikatieblad 
(Art. 191 EEG). De particulier die zich op een uit een richtlijn voortvloei
ende juridische positie wenst te beroepen, veelal de zwakkere partij, wordt 
aldus wei zijn rechten ontzegd, doch dat is te wijten aan de nalatigheid van de 
betreffende Lid-Staat, niet aan de particuliere tegenpartij. De persoon die 
aldus benadeeld wordt, moet zich, aldus luidt het argument, maar tot die Lid
Staat wenden en schadevergoeding vorderen (zie over die mogelijkheid 
nr. 158 e.v.). 

58. Dit argument steunt hoofdzakelijk op de stelling dat een niet officieel 
bekendgemaakte, wetgevende akte niet kan worden geacht de rechtsonder-
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horigen te binden. De rechtsfictie dat iedereen wordt geacht de wet te 
kennen, wordt voor haar praktische uitwerking immers vastgeknoopt aan 
de officiele publikatie van de wet. Op basis daarvan aan een richtlijn 
horizontale directe werking ontzeggen, zou aan die rechtsfictie echter al te 
veel praktisch belang toekennen, en getuigen van een te formalistische 
benadering. Te meer daar alle belangrijke richtlijnen toch altijd al werden 
gepubliceerd in het Publikatieblad, zij het onder de hoofding ,Besluiten 
waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing''. Overigens 
bestaat sinds het Verdrag van Maastricht in werking is getreden, nu ook een 
officiele verplichting de richtlijnen die tot alle Lid-Staten gericht zijn te 
publiceren (Art. 191 EG), en sorteren die nu onder de hoofding ,Besluiten 
waarvan de publikatie voorwaarde is voor toepassing''. 

59. Maar ook los van het probleem van de publikatie, blijft de vraag naar 
bescherming van het gewettigd vertrouwen van degene die zich op het 
nationale recht baseert relevant. Ret moet echter worden opgemerkt dat de 
zekerheid van degene die zich op het nationale recht beroept, om niet met 
andere regels te worden geconfronteerd ook met de huidige stand van de 
rechtspraak, allesbehalve absoluut is. Bij richtlijnconforme interpretatie 
wordt formeel gezien natuurlijk nog altijd de nationale wet toegepast, maar 
in een aantal gevallen wordt het gewettigd vertrouwen in het nationale recht 
evenzeer geschonden als bij horizontale directe werking (Grabitz, E., o.c. 
nr. 53, 69; Steiner, J., ,From direct effects to Francovich: shifting means of 
enforcement of Community Law", E.L.R., 1993, 6; Stuyck, J., en Wytinck, 
P., o.c. nr. 46, 210. Indien het Hof van Beroep te Brussel in zijn arrest van 20 
mei 1992 een clienteelvergoeding zou hebben toegekend, zou er daar een 
situatie van de facto horizontale directe werking ontstaan zijn (zie nr. 51)). 
Men kan zelfs de vraag stellen of met de huidige stand van de rechtspraak, 
met een verregaande richtlijnconforme interpretatie, en een zeer brede toe
passing van de verticale directe werking, de rechtsonzekerheid niet veel 
groter is omdat het vaak onduidelijk zal zijn of een richtlijn in een bepaalde 
situatie kan worden ingeroepen. De voorspelbaarheid van het recht is een van 
de belangrijkste elementen van de rechtszekerheid. 

60. Emmert en Pereira De Azevedo wijzen er ook op dat het gewettigd 
vertrouwen in het nationale recht blijkbaar geen enkel obstakel vormt voor 
de toepassing van een direct werkend verdragsartikel of een bepaling van een 
verordening (o.c. nr. 28, 521). Zij verwijzen naar het arrest Behn waar het 
Hof naar aanleiding van een conflict tussen de verordening betreffende het 
gemeenschappelijk douanetarief, en een door de Duitse overheid uitgegeven 
Gebrauchs-Zolltarif, besliste dat 

,( ... )De van toepassing zijnde communautaire tariefbepalingen vanaf de 
datum van hun bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese 
Gemeenschappen het enige positieve recht ter zake vormen, dat iedereen 
geacht wordt te kennen ( ... ) 
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Hieruit volgt, dat een professionele marktdeelnemer, ( ... ) zich door 
lezing van de desbetreffende Publikatiebladen moet vergewissen van het 
gemeenschapsrecht dat op zijn transacties van toepassing is." (H.v.J., 28 
juni 1990, Behn, C-80/89, fur., 1-2659, r.o. 13-14). 

De vergelijking met de directe werking van richtlijnen gaat niet volledig op 
omdat een rechtsonderhorige er bij een richtlijn van zou kunnen uitgaan dat 
hij er geen rekening mee hoeft te houden zolang ze niet is omgezet. Niet
temin lijkt dit laatste aspect niet van aard om het gewettigd vertrouwen in het 
nationale recht bij richtlijnen quasi absoluut te beschermen, terwijl het bij 
verordeningen volledig wordt opzij geschoven. 

61. Het argument van de rechtszekerheid moet tenslotte ook worden ver
zoend met de eisen van de billijkheid. Het feit dat een richtlijn niet kan 
worden ingeroepen tussen particulieren, werkt in het nadeel van degene die 
aan een richtlijn een bepaalde rechtspositie ontleent, veelal de zwakkere 
partij die de richtlijn precies beoogt te beschermen. De benadeelde particu
lier heeft dan wel nog de mogelijkheid om van de Lid-Staat schadevergoe
ding te eisen doch die mogelijkheid is veel te complex opdat sprake zou zijn 
van een adequate rechtsbescherming (Emmert, F., en Pereira De Azevedo, 
M., o.c. nr. 28, 516). Bovendien verschuift men hier een last die objectief 
gezien op de schouders van een particulier ligt, bijvoorbeeld het verbod op 
onrechtmatige bedingen in consumentencontracten of produktaansprakelijk
heiu,naar de overheicL Deie freftriaturirlijkschuld 6mdatzijdenclitlijln:liet 
tijdig en correct heeft omgezet, maar daarom hoeft zij nog niet massaal de 
verplichtingen van particulieren over te nemen. Het zou billijker zijn een 
particulier toe te laten een niet of slecht uitgevoerde richtlijn in te roepen 
tegen een andere particulier, en aldus de last te leggen waar hij hoort (contra 
Steiner, J., o.c. nr. 58, 10). Indien de particulier tegen wie aldus een richtlijn 
wordt ingeroepen, schade lijdt die specifiek voortvloeit uit het feit dat een 
bepaalde last hem wordt opgelegd door middel van een richtlijn en niet via de 
nationale wet, kan hij alsnog de Lid-Staat aansprakelijk stellen (bijvoorbeeld 
schade veroorzaakt door het feit dat hij zich niet aan een aangekondigde 
wetswijziging heeft kunnen aanpassen). 

62. Het derde grote argument tegen horizontale directe werking grijpt terug 
naar de basismotivering voor verticale directe werking van richtlijnen: het 
nemo auditur-beginsel. Een particulier is niet bij machte om uitvoerings
wetten te maken, en valt met betrekking tot die niet-omzetting geen enkele 
fout of nalatigheid te verwijten (conclusie van advocaat-generaal Slynn bij 
zaak 152/84, Marshall I, fur. 1986, p. 734). Nemo auditur kan dan ook niet 
tegen hem worden ingeroepen. Deze argumentatie gaat eraan voorbij dat ook 
de vereiste van het nuttig effect van het gemeenschapsrecht aan de basis ligt 
van de directe werking van richtlijnen. Dat de rechtspraak van het Hof meer 
de klemtoon is gaan leggen op nemo auditur, en enkel verticale directe 
werking heeft erkend, wordt vaak gezien als een compromis-oplossing 
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tussen enerzijds de zorg voor de effectiviteit van bet gemeenscbapsrecbt en 
anderzijds bet verzet dat eind jaren zeventig was gerezen bij de Franse 
Conseil d'Etat en later ook bij bet Duitse Bundesfinanzhoftegen elke vorm 
van directe werking van ricbtlijnen (Betlem, G., o.c. nr. 31, 1366; Emmert, 
F., en Pereira De Azevedo, M., o.c. nr. 28, 513, noot 50; Maltby, N., o.c. 
nr. 54, 310; Curtin, D., o.c. nr. 35, 197; Hartley, T.C., The Foundations of 
European Community Law, Oxford, Clarendon Press, 1994, 227). Gecon
fronteerd met de ,rebellie'' van twee belangrijke recbtscolleges zou bet Hof 
bet raadzaam geacbt bebben de stap naar de borizontale directe werking niet 
te zetten. Anno 1994 wordt 's Hofs recbtspraak inzake directe werking van 
ricbtlijnen door de nationale recbters ecbter zo goed als algemeen aanvaard, 
en blijkt bet indertijd uitgewerkte compromis moeilijk boudbaar (wat betreft 
de recbtspraak van de Franse Conseil d'Etat bestaan er nog steeds bepaalde 
nuanceverscbillen, zie Hartley, T.C., o.c., 249-253; Louis, J.-V., o.c. nr. 9, 
146-147; Simon D., ,Le Conseil d'Etat et les directives communautaires: du 
gallicanisme a l'orthodoxie", R.T.D.E., 1992, 265-283). De tijd lijkt dan ook 
gekomen om opnieuw de klemtoon te leggen op die andere grondslag van de 
directe werking van ricbtlijnen, bet nuttig effect van bet gemeenscbapsrecbt, 
en om die volgende stap tocb te zetten (conclusie advocaat-generaal Van 
Gerven bij zaak C-271/91, Marshall II, fur., 1993, I-4367, nr. 12; De Burca, 
G., o.c. nr. 40, 233; Emmert, F., en Pereira De Azevedo, M., o.c. nr. 28, 522). 
Bepaalde nationale recbters, waaronder zelfs bet Franse Cour de cassation, 
bebben er in bepaalde gevallen overigens weinig moeite mee gebad ricbt
lijnen als dusdanig toe te passen in gedingen tussen private entiteiten, 
ondanks de recbtspraak van bet Hof van Justitie (Voorz. Kh. Brussel, 
24 september 1990, in De Bauw, H (ed)., Jaarboek Handelspraktijken 
1990, Brussel, Story-Scientia, 1991, 466, met noot Wytinck, P.; Arbeitsge
ricbt Hamburg, 7 maart 1985, Der Betrieb, 1402; Oberlandsgericbt Celie, 
28 augustus 1990, EuZW, 1990, 550; Cour de Cassation, 11 december 1984, 
R.T.D.E., 1985, 193. Wat deze laatste uitspraak betreft zou men eventueel 
kunnen argumenteren dat bet bier gaat om een vorm van verticale directe 
werking, boewel de grenzen van de rekbaarbeid van bet be grip overbeid hier 
tocb wei overscbreden worden (zie overigens H.v.J., 6 oktober, Demouche, 
152/83, Jur., 1987, 3833, r.o. 18-19). Belangrijk is vooral dat bet Cour de 
cassation zicb de vraag eigenlijk niet stelt en de ricbtlijn gewoon toepast. Zie 
over dit arrest ook Emmert, F., en Pereira De Azevedo, M., o.c. nr. 28, 503-
504). Verder lijkt borizontale directe werking voor een nationale recbter 
meer aanvaardbaar, en in elk geval duidelijker, dan de ,juridiscbe gymnas
tiek'' van de barde ricbtlijnconforme interpretatie, die botst met de basis
regels inzake wetsinterpretatie. 

63. Tenslotte wordt ook aangevoerd dat bet toekennen van borizontale 
directe werking aan ricbtlijnen bet democratisch deficit dat in de Gemeen
scbap reeds bestaat nog zou vergroten. Op die marrier zouden individuen 
immers verplicbtingen worden opgelegd die niet werden goedgekeurd door 
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een democratisch gelegitimeerde wetgever. Dit argument moet van de hand 
worden gewezen. Directe werking kan immers aileen worden toegekend aan 
bepalingen die voldoende precies zijn om door de rechter te worden toe
gepast. Met betrekking tot dergelijke bepalingen heeft de nationale wetgever 
echter hoe dan ook geen beoordelingsbevoegdheid. Hij kan de betreffende 
regel enkel omzetten in nationaal recht en is daar zelfs toe verplicht. Een 
eventueel democratisch deficit wordt dus niet kleiner als de werking van een 
dergelijke bepaling de particulier slechts bereikt via de omweg van het 
nationale recht (conclusie advocaat-generaal Lenz bij zaak C-91/92, Faccini 
Dori, fur., 1994, I-3328, m. 68-70). 

64. Een gelijkaardige argumentatie bleek voldoende om drie advocaten
generaal te overtuigen. De advocaten-generaal Van Gerven, Jacobs en Lenz 
pleitten in hun conclusies openlijk voor de erkenning van de horizontale 
directe werking van richtlijnen (advocaat-generaal Van Gerven in zijn con
clusie bij zaak C-271/91, Marshall II, fur., 1993, I-4367; advocaat-generaal 
Jacobs in zijn conclusie bij zaak C-316/93 Vaneetveld, fur., 1994, I- 765, 
m. 16-36; advocaat-generaal Lenz in zijn conclusie bij zaak C-91192, Fac
cini Dori, fur., 1994, I-3328, m. 47-73). Die laatste beperkt de horizontale 
werking wel tot richtlijnen die zijn aangenomen na het in werking treden van 
het Verdrag van Maastricht en waarvoor dus een constitutieve bekendmaking 
is gebeurd~J-I_et H_of he~ft zijn standpunt echter niet gewijzigd. Het had 
daartoe nochtans een uitstekende mogelifkh.eid in-de zaik Faccini borl 
(H.v.J., 14 juli 1994, Faccini Dori, C-91/42, fur., I-3325). Mevrouw Faccini 
Dori had zich in het station van Milaan laten verleiden tot het kopen van een 
schriftelijke cursus Engels maar wilde die overeenkomst enkele dagen later 
opzeggen. Zij beriep zich daarbij op richtlijn 85/577 betreffende de bescher
ming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. 
Deze kent de consument immers het recht toe om dergelijke verkopen binnen 
de zeven dagen te annuleren. Op het relevante tijdstip was de richtlijn echter 
nog niet omgezet in het nationale recht, zodat de verkoper zich kon ver
schuilen achter het gebrek aan horizon tale directe werking. Het Hof is niet op 
de uitnodigingen van zijn advocaten-generaal ingegaan en heeft gewoon zijn 
vroegere rechtspraak herbevestigd: richtlijnen kunnen als dusdanig enkel 
worden ingeroepen ten aanzien van overheidsinstanties, en als richtlijncon
forme interpretatie geen uitweg biedt, moet de benadeelde zijn pijlen niet 
langer richten op zijn private tegenpartij, maar schadevergoeding eisen van 
de overheid die heeft nagelaten de richtlijn (correct) om te zetten: Het is 
nochtans weinig waarschijnlijk dat een consument in de situatie van me
vrouw Faccini Dori een vordering tot schadevergoeding zal instellen tegen 
de Italiaanse wetgever. Het Hof geeft in zijn arrest ook geen enkel antwoord 
op de in de doctrine en door haar advocaten-generaal ontwikkelde argumen
tatie. Overigens zijn de motieven van het Hof waarschijnlijk niet echt 
juridisch. In de inleiding werd er reeds op gewezen dat het Hof recentelijk 
vanuit de hoogste politieke en juridische kringen bekritiseerd wordt omdat 
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zijn rechtspraak te ,activistisch'' zou zijn en dat het zichzelf meer bevoegd
heid toekent dan het eigenlijk toekomt. Ret arrest Faccini Dori lijkt daarvan 
een direct gevolg. Met dergelijke kritiek in het achterhoofd, en in een tijd 
waarin subsidiariteit is uitgegroeid tot een modewoord, was het Rof wellicht 
niet geneigd een beslissing te nemen die van buitenaf een nieuwe aanslag op 
de autonomie van de Lid-Staten kan lijken. Dat laatste is natuurlijk helemaal 
niet het geval. Ret is dan ook niet uitgesloten dat de horizontale directe 
werking er toch nog komt. In dat verband is het van belang dat het Rof zich 
niet heeft uitgesproken over het voorstel van advocaat-generaal Lenz (hori
zontale directe werking enkel voor de richtlijnen tot stand gekomen onder het 
nieuwe regime van het Verdrag van Maastricht, dus met constitutieve 
publikatie). Roewel dat standpunt te veel aandacht besteedt aan een uitein
delijk louter formeel argument, biedt het het Rof een elegante mogelijkheid 
om zijn rechtspraak aan te passen zonder de vroegere rechtspraak volledig te 
herroepen en zonder de Lid-Staten al te veel voor het hoofd te stoten. 
Overigens kan de wijziging van Maastricht daartoe de nodige politieke 
legitimatie opleveren (Met de uitspraak in Faccini Dori werd ook de sug
gestie afgewezen om een beperkte ,passieve" horizontale directe werking 
toe te laten. Daarbij zou het nog steeds niet mogelijk zijn om op grond van 
een richtlijn verplichtingen op te leggen aan particulieren, maar zou een 
particulier wel moeten gedogen dat een tegenpartij zich bij wijze van 
exceptie kan beroepen op de rechten die hem door de richtlijn worden 
toegekend. Ret voorbeeld is de situatie van Marleasing waar de schuldeiser 
geen verplichtingen werden opgelegd, maar deze enkel diende te aanvaarden 
dat de geviseerde vennootschap zich kon beroepen op haar recht om niet 
nietig te worden verklaard (Stuyck, J. en Wytinck, P., annotatie bij zaak C-
106/89, Marleasing, C.M.L.Rev., 1991, 212 e.v.). Deze suggustie is mijns 
inziens weinig overtuigend en bruikbaar omdat in vele geschillen, al naar
gelang degene die de vordering instelt, de horizontale directe werking zowel 
een ,passieve" als een ,actieve" gedaante kan aannemen. Overigens is het 
Rof in Faccini Dori duidelijk niet die weg ingeslagen. In die zaak gaat het 
immers om een door de schuldeiser ingestelde vordering, waartegen me
vrouw Faccini Dori zich verdedigde door bij wijze van exceptie beroep te 
doen op de richtlijn. Ret Rof herhaalt ook de in Marshall I gebruikte maar in 
een aantal andere arresten niet voorkomende overweging dat ,een richtlijn 
uit zichzelf geen verplichtingen kan opleggen en dat een bepaling van een 
richtlijn als zodanig niet tegenover een particulier kan worden ingeroepen" 
(eigen cursivering) (r.o. 20)). 

65. Als het Rof de stap naar de horizontale directe werking zet, zal daarna 
onvermijdelijk ook de omgekeerde verticale directe werking opnieuw ter 
discussie worden gesteld. Roewel men op grond van het nuttig effect van het 
gemeenschapsrecht ook die vorm van directe werking kan bepleiten (Gra
bitz, E., o.c. nr. 53, 71), dient men die om andere redenen af te wijzen. 
Daartoe behoort zeker het beginsel nullum crimen, nulla poena sine lege (zie 
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nr. 70). Ret gebrek aan omgekeerde verticale directe werking, kan voor de 
Lid-Staten ook een belangrijke stimulans zijn om hun omzettingsverplich
ting nate komen. Bovendien weegt precies in deze situatie nemo auditur het 
sterkst door. 

2.5. Beschikkingen 

66. ,Een beschikking is verbindend in al haar onderdelen voor degenen tot 
wie zij uitdrukkelijk is gericht'' (artikel 189, derde alinea EG). 

De b~schikking is een ,hybride" instrument. Als een beschikking voor 
wetgevende doeleinden wordt gebruikt, vertoont ze qua structuur vaak 
gelijkenissen met de richtlijn. De voorwaarden waaronder een bepaling 
van een dergelijke beschikking directe werking kan krijgen, worden dan 
ook geacht dezelfde te zijn als die gene die gelden voor een richtlijn (Hartley, 
T.C., o.c. nr. 21, 211; Maresceau, M., o.c. nr. 19, nr. 163). Een uitstekend 
voorbeeld biedt het arrest Hansa Fleisch (H.v.J., 10 november 1992, Hansa 
Fleish, C-156/91, Jur., I-5567). In casu stelde een beschikking de bijdragen 
vast die slachthuizen moesten betalen om de kosten van de veterinaire 
inspectie te dekken. Onder bepaalde voorwaarden liet de beschikking een 
Lid-Staat echter toe om hogere bijdragen te innen. Ret slachthuis Hansa 
Fleisch verzette zich tegen de door de plaatselijke overheid ingevorderde 
bijdragen die hoger waren dan hetgeen was voorzien in de beschikking, 
zondei·-dat-aan de-aaarvoor-aangegeven vo6iwaarden was voldaari. Ret Hof 
besliste dat een particulier zich inderdaad op die beschikking kon beroepen 
om die hogere bijdrage af te wijzen, doch slechts vanaf het verstrijken van de 
uitvoeringstermijn die door de beschikking was voorzien. 

67. De meeste beschikkingen hebben echter geen wetgevend karakter en 
zijn individuele toepassingen van het gemeenschapsrecht met een uitvoerend 
karakter. Zij kunnen zowel tot Lid-Staten als tot particulieren gericht zijn. 
Ook dit soort beschikkingen kan directe werking hebben. Dit laatste is 
bijvoorbeeld het geval wanneer de Commissie in een beschikking een steun
maatregel van een Lid-Staat kwalificeert als onverenigbaar met de gemeen
schappelijke markt. Indien de betreffende Lid-Staat de steun toch zou toe
kennen, kan een concurrent van de steunverkrijger op grond van de beschik
king de geldigheid van die handeling van de nationale overheid aanvechten 
voor de nationale rechter (H.v.J., 22 maart 1977, Steinicke, 78176, Jur., 595). 
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor beschikkingen die de Commissie in 
het kader van het mededingingsbeleid uitvaardigt ten aanzien van particu
liere ondernerningen (in dat verband merken Kapteyn, Verloren Van The
maat en Gormley terecht op dat het, om verwarring te verrnijden, beter zou 
zijn de term directe werking niet te gebruiken (Introduction to the Law of the 
European Communities, Deventer, Kluwer, 1990, 339, noot 341). Mijns 
inziens zou het beter zijn om in het kader van het gemeenschapsrecht de 
term directe werking hoe dan ook niet meer te gebruiken, zie nr. 93 e.v.). 
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2.6. Algemene rechtsbeginselen 

2.6.1. De communautaire algemene rechtsbeginselen 

68. Men kan voor de nationale rechter niet alleen het geschreven commu
nautair recht inroepen, maar ook de ongeschreven algemene rechtsbeginse
len die deel uitmaken van de communautaire rechtsorde en die als dusdanig 
,directe werking'' hebben. De twee belangrijkste, elkaar gedeeltelijk over
lappende categorieen zijn de fundamentele (mensen)rechten enerzijds en de 
administratiefrechtelijk geaarde beginselen van behoorlijk bestuur en be
hoorlijke wetgeving anderzijds. Daarnaast zijn er ook nog beginselen die 
afwijkingen van de normale toepassing van de wet toelaten zoals overmacht. 
Deze communautaire algemene rechtsbeginselen worden geput uit de 
rechtsbeginselen die gemeenschappelijk zijn aan de rechtsstelsels en de 
constitutionele tradities van de Lid-Staten, en, wat de grondrechten betreft 
ook uit internationale mensenrechtenverdragen waarbij de Lid-Staten zijn 
aangesloten (voor een voorbeeld van een dergelijke rechtsvergelijkende 
analyse, zie de conclusie van advocaat-generaal Jacobs in C-168/91, 
Konstantinidis, fur., 1993, I-1191, nr. 35-40 (m.b.t. het recht op het dragen 
van de eigen naam)). Ret Rof kent daarbij een bijzondere betekenis toe aan 
het EVRM (zie bijvoorbeeld R.v.J., 18 juni 1991, ERT, C-260/89, fur., 
I-2925, r.o. 41; R.v.J., 15 mei 1986, Johnston, 222/84, fur., 1651, r.o. 18; 
R.v.J., 28 oktober 1992, Ter Voort, C-219/91, Jur., I-5485. 34; soms ver
meldt het Rof ook het Internationaal. Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten van 19 december 1966: R.v.J., 18 oktober 1989, Orkem, 
374/87, fur., 3283, r.o. 31; en R.v.J., 18 oktober 1990, Dzodzi, gevoegde 
zaken C-297/88 en C-197/89, fur., I-3763, r.o. 68). Tot op heden is de 
Gemeenschap niet toegetreden tot het EVRM. Ret Rof wendt het EVRM
Verdrag dan ook niet als dusdanig aan als een directe toetssteen. Via de 
omweg van de algemene rechtsbeginselen bereikt het Rof echter een verge
lijkbaar resultaat (Koopmans, T., ,Rechtsbeginselen in het Europese Ge
meenschapsrecht", A.A., 1991, 928-929; zie voor die problematiek o.a. 
Burkens, M.C., ,Gemeenschapsrecht en het EVRM' ', in EG en grondrech
ten, Tjeenk Willink, Zwolle, 1993, 71-96; Vermeulen, B.P., ,De grond
rechtenproblematiek bij de bestuursrechtelijke toepassing en handhaving 
van het Gemeenschapsrecht' ', in Bestuursrechtelijke toe passing en hand
having van het Gemeenschapsrecht, Kluwer, Deventer, 1993, 46-61; zie ook 
het Memorandum van de Commissie van 19 november 1990 inzake toetre
ding van de Europese Gemeenschappen tot het EVRM (SEC(90) 2087); op 
26 april 1994 heeft de Raad het Rof van Justitie om een ad vies gevraagd over 
de mogelijkheid van een effectieve toetreding (Advies 2/94, P.B., 1994, 
c 174/8)). 

69. Sinds het Unieverdrag van Maastricht is er nu wel artikel F.2, dat zich 
buiten de communautaire pijler bevindt, dat uitdrukkelijk stelt dat de Unie de 
grondrechten eerbiedigt 
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,zoals die worden gewaarborgd door het [EVRM] en zoals zij uit de 
gemeenschappelijke constitutionele tradities van de Lid-Staten voortvloei
en, als algemene beginselen van het gemeenschapsrecht". 

Men kan zich vragen stellen bij een bepaling die formeel algemene rechts
beginselen vaststelt, maar het dient tegelijkertijd vermeld dat de jurisdicti
onele bevoegdheid van het Hof van Justitie zich niet uitstrekt tot artikel F.2 
(artikel L). De toevoeging van artikel F.2 lijkt dan ook weinig te zullen 
veranderen aan de praktijk van het Hof (zie daarover Krogsgaard, L.B., 
,Fundamental Rights in the European Community After Maastricht'', 
L.I.E.I., 1993/1, 99-113). 

70. De volgende rechtsbeginselen maken deel uit van het communautaire 
recht (niet-exhaustieve lijst; voor een wei exhaustieve behandeling, zie 
Schermers, H.G. en Waelbroeck, D., o.c. nr. 9, 27-94). 

- het evenredigheidsbeginsel (proportionaliteit) (H.v.J., 18 februari 1982, 
Zuckeifabrik Franken, 77/81, Jur., 681; H.v.J., 11 juli 1989, Schrader, 
265/87, Jur., 2237, r.o. 21; H.v.J., 26 juni 1990, Zardi, C-8/89, Jur., 1-
2515, r.o. 10; H.v.J., 31 maart 1993, Kraus, C-19/92, Jur., 1-1663, r.o. 37-
41; H.v.J., 2 juni 1994, Exportslachterijen van Oordeghem, C-2/93, Jur., 
1-2283, r.o. 20 en 26-29; H.v.J., 5 oktober 1994, Crispoltoni, C-133/93, 
n.n.g., r.o. 41); 

--------

- het rechtszekerheidsbegrns-eT-(1-l~v.T, 21· september ··r9-8-3, Deutsche 
Milchkontor, 205-215/82, Jur., 2633, r.o. 30; H.v.J., 30 april1986, Asjes, 
gevoegde zaken 209-213/84, Jur., 1425, r.o. 64; Ger., 7 februari 1991, 
Tagaras (ambt), T-18, 24/89, Jur., 11-53, r.o. 40); 

- het gewettigd vertrouwen (H.v.J., 28 april 1988, Mulder, 120/86, Jur., 
2321, r.o.27; H.v.J., 28 april 1988, von Deetzen, 170/86, Jur., 2355, r.o. 
16; H.v.J., 26 april1988, Kriicken, 316/86, Jur., 2213, r.o. 22; Zaak C-
133/93, Crispoltoni, r.o. 57); 

- het recht op een ,rechtsgang", op adequate rechtsbescherming (H.v.J., 
15 mei 1986, Johnston, 222/84, Jur., 1651, r.o. 18-19; H.v.J., 15 oktober 
1987, Heylens, 222/86, fur., 4097, r.o. 14 (met annotatie Timmermans, 
C.W.A., in A.A., 1989, 289); H.v.J., 7 mei 1991, Vlassopoulou, C-340/89, 
1-2357; H.v.J., 7 mei 1992, Aguirre Borrell, C-104/91, 1-3003, r.o. 15; 
Zaak C-19/92, Kraus, r.o. 40); 

- het recht op verdediging (H.v.J., 29 juni 1994, Fiskano, C-135/92, fur., 1-
2885, r.o. 39: ,( ... ) dat de eerbiediging van de rechten van de verdediging 
in iedere procedure die tot een bezwarend besluit kan leiden, is te 
beschouwen als een grondbeginsel van gemeenschapsrecht, dat zelfs 
bij ontbreken van iedere regeling inzake de betrokken procedure in acht 
moet worden genomen"; zie verder ook H.v.J., 9 november 1983, 
Michelin, 322/81, fur., 3461, r.o. 7; H.v.J., 17 oktober 1989, Dow 
Benelux, 85/87, fur., 3137, r.o. 25; H.v.J., 25 juni 1991, Al-fubail 

198 



Fertilizer, C-49/88, fur., I-3187, r.o. 15; Ger., 10 maart 1992, Shell, T-
11/89, fur., II-757, r.o. 39); 

- non his in idem (H.v.J., 13 februari 1969, Walt Wilhelm, 14/68, fur., 1); 
- nullum crimen, nulla poene sine lege (H.v.J., 25 september 1984, Ko-

necke, 117/83, fur., 3302, r.o. 11); 
- het gelijkheidsbeginsel (H.v.J., 25 november 1986, Klensch, gevoegde 

zaken 201-202/85, fur., 3477, r.o. 8; H.v.J., 27 januari 1994, Herbink, C-
98/91, fur., I-223, r.o. 27; H.v.J., 24 maart 1994, Bostock, C-2/92, fur., I-
955, r.o. 23; H.v.J., 5 oktober 1994, Duitsland I Raad (,Bananen"), C-
280/93, n.n.g., r.o. 67); 

- de vrijheid van meningsuiting (H.v.J., 13 december 1989, Oyowe 
(ambt.), C-100/88, fur., 4285, r.o. 16; H.v.J., 18 juni 1991, ERT, C-
260/89, fur., I-2925, r.o. 42-44); 

- het recht op bescherrning van het prive-leven (H.v.J., 8 april 1992, 
CommissieiDuitsland, C-62/90, fur., I-2575, r.o. 23; H.v.J., 5 oktober 
1994, X I Commissie (ambt.), C-404/92 P, n.n.g., r.o. 17); 

- het recht van eigendom (H.v.J., 11 juli 1989, Schrader, 265/87, fur., 
2237, r.o. 15; H.v.J., 10 januari 1992, Kuhn, C-177/90, fur., I-35; H.v.J., 
24 maart 1994, Bostock, C-2192, fur., I-955, r.o. 28; H.v.J., 5 oktober 
1994, Duitsland I Raad (,Bananen"), C-280/93, n.n.g., r.o. 78); 

- het recht van vrije beroepsuitoefening (H.v.J., 10 januari 1992, Kuhn, C-
177/90, fur., I-35; H.v.J., 5 oktober 1994, Duitsland I Raad (,Bana
nen "), C-280/93, n.n.g., r.o. 78); 

- niet retro-activiteit (H.v.J., 10 juli 1984, Kirk, 63/83, fur., 2718, r.o. 21-
22; H.v.J., 9 januari 1990, SAFA, C-337/88, fur., I-1; H.v.J., 13 novem
ber 1990, Fedesa, C-331/88, fur., I-4023, r.o. 41); 

- overmacht (H.v.J., 20 februari 1975, Reich, 64174, fur., 268, r.o. 3); 
- nood breekt wet (H.v.J., 11 mei 1983, Ktockener, gevoegde zaken 303 en 

312/81, fur.,1532, r.o. 45). 

2.6.2. Het in rechte inroepen van de communautaire 
algemene rechtsbeginselen 

71. De mate waarin die rechtsbeginselen concreet kunnen worden ingeroe
pen, komt hierop neer dat rechtshandelingen van communautaire instellin
gen, en van Lid-staten, voor zover die laatste op communautair niveau 
geregelde materies betreffen, niet aileen worden getoetst aan de oprich
tingsverdragen en het hoger secundair gemeenschapsrecht, maar ook aan 
die algemene rechtsbeginselen. In een formele normenhierarchie zou men 
die algemene rechtsbeginselen op hetzelfde niveau of net onder de bepalin
gen van het EG-Verdrag zelfkunnen rangschikken (Koopmans, T., ,Rechts
beginselen in het Europese Gemeenschapsrecht", A.A., 1991, 216; Louis, 
J.V., Vandersanden, G., Waelbroeck, D. en Waelbroeck, M., o.c. nr. 9, 160. 
Zie ook verder nr. 273). Belangrijk is vooral dat ze primeren op secundair 
gemeenschapsrecht, en, zoals aile gemeenschapsrecht, ook op nationaal 
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recht. Ze worden vaak aangewend als een begrenzing van een door het 
gemeenschapsrecht geboden discretionaire bevoegdheid. Inhoudelijk gezien 
gebeurt dezelfde toetsing voor nationaal en communautair recht. Formeel 
leidt die toetsing echter tot een verschillend resultaat. Communautaire maat
regelen zullen door het Hof van Justitie nietig of ongeldig worden verklaard 
wegens strijdigheid met gemeenschapsrecht van een hogere rang (zie bijvb. 
H.v.J., 28 april 1988, Mulder, 120/86, fur., 2321, r.o.27; en H.v.J., 28 april 
1988, von Deetzen, 170/86, fur., 2355, r.o. 16). Rechtshandelingen van een 
nationale overheid zal de nationale rechter, al dan niet na een prejudiciele 
uitspraak, buiten toepassing moeten laten wegens strijdigheid met direct 
toepasbaar gemeenschapsrecht (zie bijvoorbeeld H.v.J., 15 oktober 1987, 
Heylens, 222/86, fur., 4097 (met betrekking tot het ,recht op rechtsbescher
ming'' tegen administratieve beslissingen) en de annotatie van Timmermans, 
C.W.A., A.A., 1989, 289). 

72. Het gemeenschapsrecht biedt echter geen remedie tegen een schending 
van een algemeen rechtsbeginsel, ook al betreft het een grondrecht, in een 
materie die buiten het toepassingsgebied van het gemeenschapsrecht valt 
(H.v.J., 30 september 1987, Demirel, 12/86, fur., 3719, r.o. 28; H.v.J., 11 juli 
1985, Cinetheque, 60 en 61/84, fur., 2605, r.o. 26, zie over dat laatste arrest 
echter Boogaerts, E., ,Het Hof van Justitie en de toetsing van nationale 
wetgeving aan de communautaire grondrechten", R. W., 1991-1992, p. 1247, 
nr. -4, 6- en 9): Men-dienr-zich steeds-binnen de reikwijdte van de-commu~ 
nautaire rechtsorde te bevinden alvorens men een beroep kan doen op de 
algemene rechtsbeginselen die er deel van uitmaken. In dit verband rijzen 
weinig problemen met betrekking tot handelingen van instellingen van de 
Gemeenschap. Deze moeten zich binnen het toepassingsgebied van het 
gemeenschapsrecht bevinden, zoniet zijn zij ongeldig wegens onbevoegd
heid. Met uitzondering van die laatste situatie kunnen gemeenschapshande
lingen dus steeds worden getoetst aan de algemene rechtsbeginselen. Er rijst 
wel een afbakeningsprobleem met betrekking tot handelingen van Lid
Staten. W anneer ressorteren deze onder de communautaire rechtsorde en 
wanneer niet? De communautaire rechtsorde is immers geen volledige 
rechtsorde te vergelijken met een nationale rechtsorde in die zin dat zij niet 
beoogt een volledig juridisch kader voor het maatschappelijk leven in te 
richten. De communautaire rechtsorde heeft enkel betrekking op welbe
paalde, in de eerste plaats econornische materies. 

73. W anneer valt een bepaalde regel van nationaal recht nu binnen het 
bereik, en is hij dus hierarchisch ondergeschikt, aan de algemene rechts
beginselen van het gemeenschapsrecht? Dit is het geval in twee situaties. In 
de eerste plaats als Lid-Staten gemeenschapsregels uitvoeren. Bijvoorbeeld 
wanneer een Lid-Staat, bepaalde maatregelen vaststelt in uitvoering van een 
landbouwverordening, (H.v.J., 26 april 1988, KrUcken, 316/86, fur., 2213, 
r.o. 22; H.v.J., 13 juli 1989, Wachauf, 5/88, fur., 2609, r.o. 16-22; H.v.J., 25 
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mei 1993, Frutticoltori, C-197/91, Jur., I-2639, r.o. 23-25; H.v.J., 2 juni 
1994, Exportslachterijen van Oordegem, C-2/93, Jur., I-2283, r.o. 20), ofbij 
het omzetten van een richtlijn (H.v.J., 18 december 1986, Villa Banfi, 312/ 
85, Jur., 4039, r.o. 10; het arrest verwijst naar artikel 40(3) EEG maar die 
bepaling is volgens vaste rechtspraak ,enkel een bijzondere uitdrukking van 
een algemeen gelijkheidsbeginsel dat een der grondbeginselen van het ge
meenschapsrecht is"). De tweede mogelijkheid is die waarbij nationale 
regelingen die niet werden uitgevaardigd ter uitvoering van communautaire 
regels, toch binnen het toepassingsgebied van het gemeenschapsrecht, en dus 
binnen het bereik van de communautaire algemene rechtsbeginselen komen. 
Zo bijvoorbeeld in het arrest ERT waar de vraag van de verenigbaarheid van 
het Griekse televiesiemonopolie met het Europees gemeenschapsrecht aan 
de orde was (H.v.J., 18 juni 1991, ERT, C-260-89, Jur., I-2925). Dat 
monopolie had betrekking zowel op het uitzenden van eigen programma's 
als het ontvangen en doorgeven van programma's uit andere Lid-Staten. Een 
dergelijk monopolie kan volgens het Hof leiden tot discriminatie ten nadele 
van programma's uit andere Lid-Staten en zou dus strijdig kunnen zijn met 
het vrij verkeer van diensten. Volgens het Hof diende die regeling ook te 
worden getoetst op verenigbaarheid met het beginsel van de vrijheid van 
meningsuiting, zoals neergelegd in artikel 10 EVRM: 

, Volgens de rechtspraak ( ... ) kan het Hof een nationale wettelijke regeling 
die niet binnen het kader van het gemeenschapsrecht valt, niet toetsen aan 
het Europees Verdrag [tot bescherming van de rechten van de mens]. 
Zodra daarentegen een dergelijke wettelijke regeling binnen het toepas
singsgebied van het Gemeenschapsrecht komt, moet het Hof ingeval het 
om een prejudiciele beslissing wordt verzocht, alle uitleggingsgegevens 
verschaffen die de nationale rechter nodig heeft om de verenigbaarheid te 
kunnen beoordelen van die regeling met de fundamentele rechten waarvan 
het Hof de eerbiediging verzekert, in het bijzonder die welke in het 
Europees Verdrag zijn neergelegd. 

In het bijzonder wanneer een Lid-Staat zich beroept op het bepaalde in 
artikel 56 juncto artikel 66 ter rechtvaardiging van een regeling die de 
uitoefening van de vrijheid van dienstverrichting kan belemmeren, moet 
deze door het gemeenschapsrecht geboden rechtvaardigingsgrond worden 
uitgelegd in het licht van de algemene rechtsbeginselen en met name de 
fundamentele rechten. Aldus kan de betrokken nationale regeling slechts 
in aanmerking. komen voor de in artikel 56 juncto artikel 66 genoemde 
uitzonderingen, wanneer zij in overeenstemming is met de fundamentele 
rechten waarvan het Hof de eerbiediging verzekert. 

Daaruit volgt, dat de nationale rechter, en in voorkomend geval het Hof, in 
een dergelijk geval de toepassingen van die bepalingen dient te toetsen aan 
alle regels van het gemeenschapsrecht, daaronder begrepen de in artikel10 
van het Europees V erdrag neergelegde vrijheid van meningsuiting, zijnde 
een algemeen rechtsbeginsel waarvan het hof de eerbiediging verzekert.'' 
(r.o. 42-44; zie ook H.v.J., 5, oktober 1994, TV 10, C-23/93, n.n.g). 

201 



74. Het arrest Grogan, dat ook betrekking had op het vrij verkeer van 
diensten, en waar eveneens de vrijheid van meningsuiting en artikel 10 
EVRM werden ingeroepen, biedt een voorbeeld van een situatie waar een 
nationale regeling buiten het bereik van de communautaire rechtsbeginselen 
bleef (H.v.J., 4 oktober 1991, Grogan, C-159/90, fur., I-4685). Het ging om 
de vraag of Ierland, dat abortus verbiedt, studentenverenigingen mocht 
verbieden om informatie te verspreiden over in een andere Lid-Staat gelegen 
klinieken waar abortus wel wettig kon worden uitgevoerd. Er was echter 
geen verband tussen de studentenverenigingen en de klinieken, zodat de 
informatieverstrekking losstond van de economische activiteit van de dien
stenverstrekkende klinieken. Bijgevolg kon er geen sprake zijn van een 
beperking van het dienstenverkeer in de zin van artikel 59 EG, en viel het 
betreffende probleem buiten het toepassingsgebied van het gemeenschaps
recht. De vraag of de door de studentenverenigingen ingeroepen vrijheid van 
meningsuiting zoals verwoord in artikel 10 EVRM, zich tegen het Ierse 
verbod verzet, was dan ook geen vraag van gemeenschapsrecht, en dat laatste 
kon dan ook geen bescherming bieden. 

75. In concreto werd de tweede mogelijkheid (toetsing aan communautaire 
rechtsbeginselen van nationale wettelijke regelingen die niet zijn uitgevaar
digd ter uitvoering van gemeenschapsrecht), enkel toegepast in de in ERT 
v:oorliggende_l>_it_uatie_ waariu_een_Lid~j~utt zich bero~r>t op e@ ber>aling~a_n 
het EG-Verdrag die een uitzondering toelaat op het vrij verkeer. Er is 
onenigheid over de vraag of er een bredere toetsingsmogelijkheid bestaat. 
In zijn conclusie in Konstantinidis nam advocaat-generaal Jacobs het stand
punt in dat het volstaat dat bijvoorbeeld een werknemer of een zelfstandige 
gebruik maakt van de door artikel 48, 52 of 59 EG geboden mogelijkheden, 
opdat de overheidsmaatregelen waarmee hij wordt geconfronteerd binnen 
het kader van de communautaire rechtsorde zouden vallen en bijgevolg 
vatbaar zijn voor communautaire toetsing aan algemene rechtsbeginselen. 
Hij geeft het voorbeeld van een communautaire onderdaan die arbeid ver
richt in een andere Lid-Staat dan de zijne, hierbij gebruik makend van het 
door artikel 48 EG verzekerde vrij verkeer van werknemers. Indien die 
werknemer een brood zou stelen en de normale straf daarvoor in die Lid
Staat het afhakken van de rechterhand zou zijn, zou die werknemer zich, 
steeds volgens de advocaat-generaal, kunnen beroepen op een communau
tairrechtelijk algemeen rechtsbeginsel dat onmenselijke strafsancties ver
biedt (Conclusie in zaak C-168/91, Konstantinidis, fur., 1993, I-1191, 
nr. 45. De in die zaak aan de orde zijnde feiten waren minder illustratief, 
doch reeler. Het betrof daar een Griek die in Duitsland een zelfstandige 
activiteit uitoefende en die de naam ,Christos Konstantinidis" wilde ge
bruiken als transcriptie van zijn naam in het Latijnse alfabet, i.p.v. het door 
de Duitse overheid opgelegde ,Hrestos K6nstantinides". De vraag waar de 
advocaat-generaal een antwoord op zocht was, of, in de veronderstelling dat 
de betreffende maatregel niet in strijd was met artikel 52 EG, Konstantinidis 
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zich toch zou kunnen beroepen op een communautair rechtsbeginsel betref
fende ,recht op naam''. Het Hof raakte in zijn arrest het probleem van de 
algemene rechtsbeginselen niet aan (H.v.J., 30 maart 1993, Konstantinidis, 
C-168/91, Jur., I-1191; annotatie Lawson, R., C.M.L.Rev., 1994, 395)). 
Volgens advocaat-generaal Gulmann gaat deze opvatting echter te ver en 
vooralsnog blijkt de rechtspraak van het Hof hem gelijk te geven ( conclusie 
in zaak C-2/92 Bostock, Jur., 1994, I-958, voetnoot 12; ook de doctrine blijkt 
bet oneens over de vraag hoe breed de reikwijdte van de EG-rechtsorde 
precies is; zie bijvoorbeeld Temple Lang, J., ,The Sphere in which Member 
States are Obliged to Comply with the General Principles of Law and 
Community Fundamental Rights Principles", L.l.E.l., 1991/2, 30-33, voor
stander van een brede toetsingsmogelijkheid, en de kritiek daarop bij Ver
meulen, B.P., o.c. nr. 68, p. 61, noot 86; zie ook Timmermans, C.W.A., l.c. 
nr. 71, A.A., 1989, p. 289, nr. 4). 

2. 7. Verdragen door de Gemeenschap gesloten met derde landen 

76. Een laatste categorie bepalingen die voor de nationale rechter kunnen 
worden ingeroepen zijn diegene die zijn opgenomen in verdragen die de 
Gemeenschap heeft gesloten met derde landen. Een dergelijke bepaling dient 
uiteraard te voldoen aan de voorwaarde van de operationaliteit of de justi
ciability. Deze voorwaarde roept met betrekking tot akkoorden geen speci
fieke problemen op. Aangezien bet hier aparte verdragen betreft, met een 
eigen internationaalrechtelijk statuut, stelt zich bier echter ook de vraag of 
bet betreffende verdrag wel voldoet aan de primaire rechtspolitieke voor
waarde voor directe werking van een intemationaal verdrag (zie nr. 19). 
Alvorens het Hof van Justitie aan een bepaling van een dergelijk verdrag 
directe werking toekent, onderzoekt bet dan ook eerst of de ,geest, de opzet 
en de bewoordingen'' er zich niet tegen verzetten dat de justitiabelen er een 
juridische positie kunnen aan ontlenen. Het is dit aspect van de directe 
werking dat bier wordt behandeld. 

77. In bet belangrijk gebleven arrest International Fruit Company van 1972, 
weigerde het Hof de directe werking van GATT te erkennen, omdat bet de 
primaire voorwaarde daarvoor niet voldaan achtte (H.v.J., 12 december 
1972, International Fruit Company, 21-24/72, Jur., 1219; bevestigd in 
H.v.J., 24 oktober 1973, Schlater, 9173, Jur., 1135). In essentie komt de 
motivering van dit arrest hierop neer dat bet Hof de GATT -regels be
schouwde als te soepel, vooral omwille van de geschillenbeslechtingsproce
dure die het Hof eerder ziet als een onderhandelingskader dan als een 
zoektocht naar de correcte toepassing van rechtsregels, en omwille van de 
vrijwaringsclausule van artikel XIX GATT, die de verdragsluitende partijen 
de mogelijkheid biedt concessies inzake markttoegang op te schorten als de 
invoer de eigen producenten schade berokkent. 

78. In de bestudeerde periode heeft het hof zich ten aanzien van andere 
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verdragen minder strikt opgesteld. In het basisarrest Kupferberg van 1982 
achtte het Hof de primaire voorwaarde voor directe werking vervuld voor het 
vrijhandelsakkoord tussen de Gemeenschap en Portugal (H.v.J., 26 oktober 
1982, Kupferberg, 104/81, fur., 3641 (gelijkaardige akkoorden werden afge
sloten met aile landen die op dat ogenblik lid waren van de EFfA). Zie ook 
reeds H.v.J., 5 februari 1976, Bresciani, 87/75, fur., 129. In dat laatste arrest 
sprak het Hof zich uit over de directe werking van de conventie van Jaoende, 
de voorganger van de Lome-conventies, maar zonder veel bruikbare aankno
pingspunten te geven). Het feit dat het verdrag voorziet in de oprichting van 
een ,Gemengd Comite", waar de verdragsluitende partijen kunnen onder
handelen en beraadslagen over de uitvoering van het verdrag achtte het Hof 
niet van aard om de overeenkomst directe werking te ontzeggen. De moge
lijkheid om vrijwaringsmaatregelen te nemen was evenmin een bezwaar. 
W aarom het Hof dan eigenlijk beslist dat ,noch de aard, noch de opzet van 
de overeenkomst'' zich tegen directe werking verzetten, is niet duidelijk. In 
een enkele maanden ouder arrest, betreffende een associatieovereenkomst 
met Griekenland bedoeld om de toetreding van dat land voor te bereiden, 
ontbrak daarvoor zelfs elk begin van motivering (H.v.J., 29 april1982, Pabst, 
17/81, fur., 1331). Ookin arresten na Kupferberg wordt de mogelijkheid om 
directe werking toe te kennen aan vrijhandelsakkoorden zoals dat met 
Portugal vaak niet expliciet onderzocht (H.v.J., 16 juli 1992, Legros, C-
163/90, fur., I-4625; H.v.J., 1 juli 1993, Eurim-Pharm, C-207/91, fur., I-
3723). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het Hof zich terughoudend 
heeft opgesteld wat betreft de materiele interpretatie van de bepalingen van 
die vrijhandelsakkoorden. Het feit dat een bepaling van een dergelijk verdrag 
eenzelfde strekking heeft, en soms zelfs dezelfde bewoordingen als een 
bepaling van het EG-Verdrag betekent nog niet dat het Hof daaraan dezelfde 
brede betekenis toekent. De doelstellingen van het EG-Verdrag gaan immers 
verder dan de doelstellingen van een dergelijke vrijhandelsakkoord (zie 
daarover Advies 1/91 van het Hof van Justitie van 14 december 1991, 
fur., I-6079, r.o. 14-22). Aldus heeft het Hof een verbod op heffingen van 
gelijke werking in die akkoorden even breed ge'interpreteerd als het verbod in 
het EG-verdrag zelf (zaak C-163/90, Legros, r.o. 26). Het verbod op maat
regelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen werd, 
naargelang de feitelijke situatie, de ene keer wel, de andere keer niet 
toegepast op dezelfde manier als artikel 30 EG-verdrag (verschillende inter
pretatie: H.v.J., 9 februari 1982, Polydor, 270/80, fur., 329; H.v.J., 7 
november 1989, Nijman, 125/88, fur., 3543 (met noot Berr, C.J., J.D.!., 
1990, 461-462); dezelfde interpretatie: H.v.J., 25 mei 1993, Commissie I 
ltalie, C-228/91, fur., I-2701, r.o. 48; zaak C-207/91, Eurim-Pharm, r.o. 24); 
hetzelfde geldt voor het verbod op fiscale discriminatie (verschillende inter
pretatie: zaak 104/81, Kupferberg, r.o. 29; H.v.J., 1 juli 1993, Metalsa, C-
312/91, fur., I-3751, r.o. 15-19; dezelfde interpretatie: H.v.J., 15 januari 
1985, Kupferberg II, 253/83, fur., 157; zaak 17/81, Pabst, r.o. 26-28 (dit 
laatste arrest heeft wel betrekking op een associatieakkoord bedoeld om 
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toetreding te vergemakkelijken, hetgeen verder gaat dan een vrijhandelsak
koord)). 

79. Niet aileen door de Gemeenschap gesloten verdragen kunnen directe 
werking hebben, maar ook beslissingen van door die verdragen in het leven 
geroepen organen. In het arrest Sevince van 1990 kent het Hof directe 
werking toe aan twee besluiten van de associatieraad, in het leven geroepen 
door de associatieovereenkomst tussen de BEG en Turkije (H.v.J., 20 sep
tember 1990, Sevince, C-192/89, fur., I-3461; bevestigd door H.v.J., 16 
december 1992, Kazim Kus, C-237/91, fur., I-6781; en H.v.J., 5 oktober 
1994, Eroglu, C-355/93, n.n.g). De besluiten hadden betrekking op de toe
gang tot de arbeidsmarkt voor Turkse werknemers die legaal arbeid ver
richten in een Lid-Staat. Zij concretiseerden terzake de bepalingen uit het 
associatieverdrag zelf (de bepalingen van dat associatieverdrag waren niet 
voldoende duidelijk en onvoorwaardelijk om direct te kunnen werken 
(H.v.J., 30 september 1987, Demirel, 12/86, fur., 3719, r.o. 14-16, en 23; 
de vraag of het associatieverdrag op zich voldeed aan de primaire voor
waarde voor directe werking kwam hier niet aan bod); zie Maresceau, M., 
,Turkse werknemers in de Europese Gemeenschap en het Hof van Justitie: 
van het arrest Demirel naar het arrest Kazim Kus' ', in Liber amicorum Jules 
D'Haenens, Gent, Mys en Breesch, 1993, 219-228, nr. 8)). Het Hof be
handelt het probleem van de primaire voorwaarde uitvoerig: 

, Dat de bepalingen van de in geding zijnde besluiten van de associatie
raad rechtstreekse werking kunnen hebben voor de situatie van Turkse 
werknemers die tot de legale arbeidsmarkt van een Lid-Staat behoren, 
wordt bevestigd bij onderzoek van het doel en de aard van de besluiten 
waarvan die bepalingen deel uitmaken, en van de overeenkomst in samen
hang waarmee die besluiten worden gelezen. 

De overeenkomst heeft volgens artikel 2, lid 1 ten doel, de gestadige en 
evenwichtige versterking van de commerciele en econornische betrek
kingen tussen de overeenkomstsluitende partijen te bevorderen, en zij 
roept daartoe een associatie in het leven tussen de Europese Econornische 
Gemeenschap en Turkije. Deze associatie omvat een voorbereidende fase, 
waarin Turkije zijn econornie met steun van de Gemeenschap versterkt, 
een overgangsfase voor het geleidelijk tot stand brengen van een douane
unie en het nader tot elkaar brengen van het econornisch beleid van de 
Gemeenschap en dat van Turkije, en een definitieve fase, die is gegrond
vest op de douane-unie en de versterking inhoudt van de coordinatie van 
het econornisch beleid van de overeenkomstsluitende partijen." (r.o. 19-
20). 

In vroegere rechtspraak had het Hof reeds beslist dat dergelijke besluiten van 
in het kader van intemationale verdragen opgerichte instellingen ten voile 
deel uitmaken van het communautaire recht (H.v.J., 14 november 1989, 
Griekenland I Commissie, 30/88, fur., 3711, r.o. 13; dat geldt overigens niet 
aileen voor beslissingen van associatieraden, maar voor besluiten van aile 
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instellingen die zijn opgericht in het kader van een door de Gemeenschap 
gesloten verdrag, zie H.v.J., 21 januari 1993, Deutsche Shell, C-188/91, Jur., 
I-363, r.o. 17). In het licht van het arrest Sevince kan worden aangenomen dat 
al die besluiten ook directe werking kunnen hebben, in zoverre zij aan de 
voorwaarden daartoe voldoen: zij moeten ressorteren onder een Verdrag dat 
aan de primaire voorwaarde voor directe werking voldoet, en dus in het 
algemeen van aard is om direct te kunnen werken, en het besluit zelf moet 
voldoende duidelijk en onvoorwaardelijk zijn om door een rechter te kunnen 
worden toegepast. Aldus bestaat een zekere parallellie met de directe wer
king van het secundair gemeenschapsrecht (zie hierover Gilsdorf, P., ,Les 
organes institues par des accords communautaires: effets juridiques de leurs 
decisions", R.M.C., 1992, 328-338). 

80. In het arrest Kziber besliste het Hof dat ook een zogenaamde samen
werkingsovereenkomst, die rninder verregaande implicaties had dan een 
vrijhandelsovereenkomst of een associatieovereenkomst, omwille van haar 
doel en aard in aanmerking kwam voor directe werking. De overeenkomst, in 
casu met Marokko, had immers ten doel 

,( ... ) een algemene samenwerking tussen Partijen bij de Overeenkomst te 
bevorderen, met name op het gebied van de arbeidskrachten. Het feit dat 
de Overeenkomst in hoofdzaak moet bijdragen tot de econornische ont
wikkeling van Marokko, en zich ertoe beperkt een samenwerking tussen 

--ae paftijen torstancheorengen- zorrder-een-associatie-ofeen-toekomstige 
toetreding van Marokko tot de Gemeenschappen na te streven, staat de 
rechtstreekse toepasselijkheid van somrnige bepalingen niet in de weg.'' 
(H.v.J., 31 januari 1991, Kziber, C-18/90, Jur., I-199, r.o. 21; uitdrukkelijk 
bevestigd in H.v.J., 20 april 1994, Yousfi, C-58/93, Jur., I-1353, r.o. 16-
19). 

Aldus kon een Marokkaanse afgestudeerde op grand van die overeenkomst 
tussen de BEG en Marokko, in Belgie aanspraak maken op een werkloos
heidsvergoeding, die haar door het Belgische recht werd ontzegd. 

81. Uit de aangehaalde rechtspraak kan men besluiten dat het Hof een 
soepele houding aanneemt met betrekking tot het toekennen van directe 
werking aan overeenkomsten van de Gemeenschap met derde Ianden. De 
meeste akkoorden die bepalingen bevatten waaraan particulieren een rechts
positie zouden kunnen ontlenen, lijkt het Hof te zullen beschouwen als 
verdragen, die in hun geheel genomen van aard zijn om direct te kunnen 
werken. 

82. Grote uitzondering op die regel van soepelheid is het (vroegere) GATT. 
Na het arrest Kupferberg kon men er even van uitgaan dat het Hof terug
kwam op zijn rechtspraak van International Fruit Company. In Kupferberg 
verwierp het Hof immers precies die twee argumenten die het in Internati
onal Fruit Company aanhaalde om het niet erkennen van directe werking te 
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motiveren: de gei'nstitutionaliseerde consultatie tussen de verdragsluitende 
partijen en de vrijwaringsclausule (Tagaras, H.N., o.c. nr. 19, 38, en 50-51). 
Een half jaar na zijn uitspraak in de zaak Kupferberg bevestigde het Hof 
echter zijn rechtspraak uit International Fruit Company, en weigerde het 
opnieuw GATT directe werking toe te kennen op grond van diezelfde 
argumenten die het ten aanzien van andere overeenkomsten had verworpen 
(H.v.J., 16 maart 1983, SPI en SAM!, 267-269/81, fur., 801, r.o. 23; zie ook 
H.v.J., 16 maart 1983, Singer, 290-291/81, fur., 847; onlangs uitdrukkelijk 
bevestigd in H.v.J., 5 oktober 1994, Duitsland I Raad (,Bananen' '), C-280/ 
93, n.n.g., r.o. 105-110 (over dat laatste arrest, zie nr. 89)). Deze weigering 
GATT directe werking toe te kennen is vanuit de door het Hof opgegeven 
juridisch motivering moeilijk te begrijpen (Petersmann, E.-U., ,The EEC as 
a GATT Member - Legal Conflicts between GATT Law and European 
Community Law", in The European Community and GATT, Hilf, M.; 
Jacobs, F.G. en Petersmann, E.-U (eds)., Deventer, Kluwer, 1986, 58-59). 
Het algemeen karakter van sommige van de akkoorden die het Hof wei 
directe werking heeft toegekend, lijkt vaak even soepel als dat van GATT 
(Tagaras, H.N., o.c. nr. 19, 37). De verzoeningsprocedure en de vrijwarings
clausule in de bilaterale handelsakkoorden van de Gemeenschap blijken zelfs 
vaak soepeler te zijn dan die van GATT (De voorbije decennia heeft de 
Gemeenschap bijvoorbeeld een belangrijke praktijk van ,grey area measu
res" ontwikkeld, waarbij, vaak onder dreiging van vrijwaringsmaatregelen, 
de Gemeenschap haar handelspartners ertoe aanzet hun export vrijwillig te 
beperken. Dit soort maatregelen leiden een schimmig bestaan en verdienen 
bij uitstek het predikaat ,soepelheid". Het oprichten van Associatieraden en 
Gemengde Comites lijkt die praktijk te bevorderen omdat daartoe een 
uitstekend onderhandelingsforum wordt geboden. In het kader van GATT 
daarentegen werd de geldigheid van dergelijke ,grey area measures" steeds 
betwist, en werden zij zeker niet bevorderd. Zie Van Den Rende, L., ,lnvoer 
van goederen uit Centraal- en Oost-Europa. Enkele beschouwingen naar 
aanleiding van het arrest Buckl van het Hof van Justitie van de E.G.'', 
R. W., 1993-1994, 105-121). Zelfs de vrijwaringsclausule van het EER
Akkoord, het meest verregaande vrijhandelsakkoord dat ooit door de Ge
meenschap werd afgesloten, is vager dan artikel XIX GATT (Artikel112, lid 
1 van het EER-Verdrag luidt: ,lndien er mogelijk aanhoudende ernstige 
economische, maatschappelijke of met milieu verband houdende moeilijk
heden van sectoriele of regionale aard rijzen, mag een overeenkomstslui
tende partij ( ... ) unilateraal passende maatregelen treffen." (P.B., 1994, L 1)) 
Naast een ,juridische geschillenbeslechting'' voorziet het EER ook de 
mogelijkheid om meningsverschillen over de toepassing van het akkoord 
op te lossen langs politieke weg (Steenbergen, J., ,Het EER-Verdrag, een 
beknopte samenvatting", S.E.W., 1993, 140-158, op p. 150; Reymond, C., 
,Institutions, Decision-Making Procedure and Settlement of Disputes in the 
European Economic Area", C.M.L.Rev., 1993, 476-478). Toch wordt de 
directe werking van het EER-Akkoord niet betwijfeld (Norberg, S (e.a)., 
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EEA Law -A Commentary on the EEA Agreement, Stockholm, CE Fritzes 
AB, 1993, 202-203). 

83. De echte redenen om GATT directe werking te weigeren zijn allicht van 
politieke en economische aard (vergelijk met Everling, U., ,The Law in the 
External Economic Relations of the European Community'', in The Euro
pean Community and GATT, Hilf, M., Jacobs, F.G. en Petersmann, E.-U 
(eds)., Deventer, Kluwer, 1986, 97-98.) Als tussen twee of meer verdrag
sluitende partijen een geschil ontstaat over de correcte toepassing van 
GATT, vloeit uit die onderhandelingen niet noodzakelijk een juridisch 
volledig correcte toepassing van het GATT-Akkoord voort. Een verdrag
sluitende partij die klaagt over een schending van het verdrag door de 
Gemeenschap kan ook genoegen nemen met een andere oplossing dan een 
onverkorte toepassing van GATT. Indien het Hof van Justitie een correcte 
toepassing van GATT afdwingbaar maakt, zou dat de onderhandelingspositie 
van de Gemeenschap verzwakken ten aanzien van haar handelspartners die 
GATT evenmin directe werking toekennen (Hudec, R.E., ,The Legal Status 
of GATT in the Domestic Law of the United States'', in The European 
Community and GATT, Hilf, M.; Jacobs, F.G. en Petersmann, E.-U (eds)., 
Deventer, Kluwer, 1986, 187-249; Jackson, J.H., ,U.S. constitutional Law 
Principles and Foreign Trade Law and Policy'', in National Consitutions and 
International Economic Law, Deventer, Kluwer, 1993, 80-82; Iwasawa Y., 
;;Implementation oflnternational Tmde-Agreements in Japan'', ibidem, 318~ 
328. Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Gulmann bij Zaak C-280/ 
93, Duitsland I Raad (,Bananen"), n.n.g., nr. 126 en 131). Het argument 
luidt dat de EG niet ,Roomser dan de paus" moet zijn (Tomuschat, C., in 
Kommentar zum EWG-Vertrag, Von Der Groeben, H., Thiesing, J. en 
Ehlermann, C.-D (eds)., Baden-Baden, Nomos, 1991, 5683, randnummer 
58). 

84. Natuurlijk geldt dit evenzeer voor die andere verdragen, die het Hofwel 
directe werking heeft toegekend, en heeft het Hof daar het argument dat de 
andere verdragsluitende partijen geen directe werking toekennen uitdruk
kelijk verworpen (H.v.J., 26 oktober 1982, Kupferberg, 104/81, Jur., 3641, 
r.o. 18). Maar het betrof daar steeds verdragen met partners ten aanzien 
waarvan de Gemeenschap zich de facto in zekere mate in een machtspositie 
bevond. De betreffende verdragspartners hebben een veel geringer econo
misch en politiek gewicht, en hebben bij een verslechtering van hun relatie 
met de Gemeenschap meer te verliezen dan die Gemeenschap zelf. Een 
dergelijke machtspositie heeft de Gemeenschap niet in de GATT (Vergelijk 
met Gilsdorf, P., ,Les organes institues par des accords communautaires: 
effets juridiques de leurs decisions", R.M.C., 1992, 337). 

85. De door het Hof gebruikte juridische argumentatie om GATT directe 
werking te ontzeggen schiet echter hoe dan ook tekort. Dit is nog meer het 
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geval sinds de in werking treding van het V erdrag tot oprichting van de 
Wereld Handels Organisatie (WHO) die GATT vervangt. Dat verdrag is 
immers in belangrijlee mate precies gericht op een verdere ,juridificering'' 
van de bestaande structuren en het terugdringen van de soepelheid. Zo wordt 
onder andere de geschillenbeslechtingsprocedure versterlet, en wordt een 
vrijwaringscode ingevoerd die gedetailleerde procedurele en materiele voor
waarden vaststelt voor het nemen van vrijwaringsmaatregelen (voor een 
overzicht, zie Steenbergen, J., ,De Uruguay Ronde", S.E. W., 1994, 632-
660). Die hervormingen versterleen de juridische argumenten voor directe 
werking nog, terwijl zij de politiele-economische argumenten tegen directe 
werking afzwak:k:en. Men zou zich dan oole de vraag leunnen stellen of het 
Hof van Justitie de sterle gejuridificeerde opvolger van GATT wel directe 
werking zal toeleennen. . 

86. Overigens heeft het Hof eigenlijle al directe werking toegeleend aan de 
GATT Anti-Dumping Code van 1979, bedoeld om de bepalingen van GATT 
inzalce anti-dumping te preciseren en aldus in zeleere zin een voorloper van 
de preciseringen die door de WHO-Verdragen werden aangebracht (P.B., 
1980, L 71/90). In twee arresten heeft het Hof immers erleend dat een 
particuliere onderneming de GATT anti-dumpingcode lean inroepen ter 
betwisting van de geldigheid van de communautaire antidumpingverorde
ning. In beide gevallen betrof het een rechtstreelese procedure voor het Hof 
tot vernietiging van een toepassingverordening waarbij men zich beriep op 
de beweerde ongeldigheid van de basisverordening wegens strijdigheid met 
de GATT anti-dumpingcode (over de rechtstreekse procedure op grand van 
artikel 173 EG, zie deel II, hoofdstuk 1). Op het argument van de Raad dat 
particulieren geen rechten kunnen ontlenen aan GATT, en dus ook niet aan 
de anti-dumpingcode antwoordt het Hof in het arrest Nakajima: 

, Vastgesteld moet evenwel worden, dat Nakajima zich in het onderhavige 
geval niet op de rechtstreekse werking van deze bepalingen beroept. Met 
dit middel brengt zij immers de geldigheid van de nieuwe basisverorde
ning incidenteel in geding door een van de in artikel 173 genoemde 
middelen van wettigheidstoetsing aan te voeren, namelijk schending van 
het Verdrag of van enige uitvoeringsregeling daarvan." (H.v.J., 7 mei 
1991, Nakajima, C-69/89, fur., I-2069, r.o. 28). 

En verder, 

, Volgens de tweede en derde overweging van de considerans van de 
nieuwe basisverordening is deze laatste vastgesteld in overeenstemming 
met de bestaande internationale verplichtingen, in het bijzonder met die 
welke voortvloeien uit artikel VI van de Algemene Overeenkomst en uit 
de anti-dumpingcode. 

Hieruit volgt, dat de door verzoekster in geding gebrachte nieuwe basis
verordening is vastgesteld ter nalcoming van de internationale verplichtin
gen van de Gemeenschap, die er dus volgens vaste rechtspraak dient voor 
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te zorgen dat de bepalingen van de Algemene Overeenkomst en uitvoe
ringsmaatregelen ervan worden nageleefd ( ... ). 
In die omstandigheden moet worden nagegaan of, zoals Nakajima stelt, de 
Raad buiten het aldus vastgestelde wettelijk kader is getreden en met de 
bestreden bepaling de bewoordingen van artikel 2, leden 4 en 6, van de 
anti-dumpingcode heeft geschonden." (r.o. 30-32; zie ook H.v.J., 13 
februari 1992, Goldstar, C-105/90, Jur., I-677, r.o. 30-35). 

Deze overwegingen blinken uit in onduidelijkheid. Wat bedoelt het Hof met 
,het aldus vastgestelde wettelijk kader"? Welke rol speelt het feit dat de 
betreffende basisverordening verwijst naar de anti-dumpingcode en deze in 
zeker zin uitvoert? W at is het verband met het feit dat het Hof stelt dat directe 
werking hier niet aan de orde is? Als men dit alles samen beschouwt, dan zou 
een eerste mogelijkheid van antwoord misschien kunnen zijn dat het Hof 
hier geen echte geldigheidscontrole doorvoert, maar dat men zich bevindt in 
de schemerzone tussen geldigheidscontrole en GATT-conforme interpreta
tie, en dat bij conforme interpretatie het probleem van de directe werking 
zich niet stelt (Hahn, M.J. en Schuster, G., ,Zum Verstoss von gemein
schaftlichem Sekundarrecht gegen das GATT", Europarecht, 1993, 276-
278; zie ook nr. 92). In het arrest NMB, een jaar later, was het hof echter 
duidelijk: 

, Aangaande de gestelde schending van de bepalingen van de anti-dum
pingcode van het GATT behoeft slechts te worden opgemerkt, dat blijkens 
het arrest (... Nakajmia ~.);-eeii-dergelijiCeschending als mioaei-Ran 
worden aangevoerd ter toetsing van de wettigheid van de communautaire 
basisverordening." (H.v.J., 10 maart 1992, NMB, C-188/88, Jur., I-1689, 
r.o. 23). 

Een tweede mogelijk antwoord biedt de stelling dat het probleem van de 
directe werking geen rol speelt in rechtstreekse procedures (Maresceau, M., 
,The GATT in the Case-Law of the European Court of Justice", in The 
European Community and GATT, Hilf, M., Jacobs, F.G. en Petersmann, E.-U 
(eds)., Deventer, Kluwer, 1986, 114). Dit lijkt echter onjuist, in elk geval wat 
betreft de internationale verdragen gesloten door de Gemeenschap. Deze zijn 
in de eerste' plaats internationale verdragen, en behoren enkel tot het com
munautair recht omdat ze zijn gesloten door de Gemeenschap. (De oor
spronkelijk GATT werd niet als zodanig door de Gemeenschap gesloten. 
GATT is ouder dan het EG-Verdrag. De Gemeenschap heeft echter de 
verbintenissen van de Lid-Staten in het kader van GATT op zich genomen, 
zodat de situatie de facto is alsof de Gemeenschap zelf partij is bij de 
oorspronkelijke GATT (H.v.J., 12 december 1972, International Fruit Com
pany, 21-24/72, fur., 1219).) Een dergelijk internationaal verdrag maakt dus 
slechts deel uit van het communautair recht in dezelfde mate waarin bijvocr
beeld het EVRM of het communautair recht zelf deel uitmaken van het 
Belgische recht. Binnen de communautaire rechtsorde kunnen particulieren 
zich dan ook enkel beroepen op zulk een internationaal verdrag als het 
directe werking heeft. De essentie van directe werking van een verdrag is 
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immers dat een particulier er een juridische positie aan ontleent. Het speelt 
daarbij geen rol of hij die juridische positie laat gelden voor een nationale 
rechter of voor het Hof van Justitie of het Gerecht van eerste aanleg. Als een 
particulier voor het Gerecht van eerste aanleg een door de Gemeenschap 
gesloten verdrag mag inroepen ter toetsing van een communautaire hande
ling, dan ontleent die particulier aan dat verdrag een juridische positie, en 
heeft dat verdrag bijgevolg directe werking. Het kan dan ook evenzeer 
worden ingeroepen voor aile andere communautaire rechters: de nationale 
rechters van de Lid-Staten. 

87. Wanneer men zich op het standpunt stelt dat een particulier eenzelfde 
verdrag wei voor het Gerecht van eerste aanleg, maar niet voor een nationale 
rechter mag inroepen, erkent men eigenlijk het bestaan van een communau
taire rechtsorde, los van de nationale rechtsorden van de Lid-Staten. Aldus 
ontstaat immers een systeem van ,drie lagen": de internationale rechtsorde, 
de nationale rechtsorde, en daartussen de communautaire rechtsorde. De 
communautaire en nationale rechtsordes zijn nochtans niet als dusdanig van 
elkaar te onderscheiden en vormen een onlosmakelijk geheel. Dat geldt zeker 
met betrekking tot een materie als het handelsbeleid ten aanzien van derde 
staten dat tot de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap behoort, en 
waar de Lid-Staten dus niet meer autonoom kunnen optreden. Bovendien 
ontneemt die benadering de nationale rechter ten dele zijn status van com
munautaire rechter, en doorbreekt ze de parallellie tussen het geldigheids
onderzoek in een rechtstreekse procedure ex artikel 173 EG en een prejudi
ciele procedure (zie daarover nr. 178 e.v.). Artikel 173 EG biedt een aantal 
rechtstreeks getroffen partijen de mogelijkheid zich tot het Gerecht van 
eerste aanleg te wenden om hun rechten te vrijwaren. Andere, niet recht
streeks betrokken partijen blijven echter niet zonder rechtsbescherming. Als 
zij zich in een concreet geschil geconfronteerd zien met een communautaire 
maatregel die zij ongeldig achten, kunnen zij dat steeds opwerpen voor de 
nationale rechter die dan een prejudiciele vraag kan stellen (zie daarover · 
nr. 185 e.v.). De specifieke betrokkenheid van degenen die een rechtstreeks 
beroep ex artikel 173 EG kunnen instellen rechtvaardigt dat zij over een 
directe beroepsweg beschikken, bij een speciaal daarvoor opgerichte instan
tie. Het is in het belang van een goede rechtsbedeling dat degenen die 
individueel door een bepaalde maatregel worden geraakt, deze binnen een 
bepaalde termijn rechtstreeks kunnen aanvechten. Niets rechtvaardigt echter 
dat de gronden waarop zij zich kunnen beroepen ruimer zijn dan degene 
waarop iemand zich kan beroepen die, hoewel niet individueel door een 
ongeldige maatregel geraakt, daar toch nadeel van ondervindt. 

88. Het besluit moet dan ook zijn dat het Hof de anti-dumpingcode ten
minste impliciet directe werking heeft toegekend door de wijze waarop het 
deze in Nakajima en NMB laat inroepen door een particulier (vergelijk met 
Hahn, M.J. en Schuster, G., o.c. nr. 86, 278 en voetnoot 114). 
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89. De bierboven gemaakte redenering werd in zekere zin bevestigd door 
bet Bananen-arrest van 5 oktober 1994 (Duitsland I Raad (,Bananen"), C-
280/93, n.n.g.). Bijzonder is we1 dat bet bier gaat om een recbtstreekse 
vordering tot nietigverklaring uitgaande van een Lid-Staat. In navo1ging 
van advocaat-generaa1 Gulmann b1ijkt bet Hof ecbter bet standpunt in te 
nemen dat de mogelijkheden om zicb in recbte te beroepen op door de 
Gemeenschap gesloten verdragen niet grater zijn voor Lid-Staten dan voor 
particulieren. Het Hof beslist immers dat een Lid-staat zicb niet op GATT 
kan beroepen om de wettigbeid van bepalingen van bet secundair gemeen
scbapsrecht te betwisten. De redenen die bet daarvoor opgeeft zijn precies 
deze1fde a1s die waarom bet Hof GATT geen directe werking beeft toege
kend (r.o. 105-112; conclusie van advocaat-generaa1 Gulmann, i.b.b. nr. 137-
138). A fortiori ge1dt die niet-inroepbaarheid ook voor recbtstreekse nietig
beidsvorderingen uitgaande van particulieren. En, hoewe1 nocb bet Hof nocb 
de advocaat-generaal zich uitspreken over de vraag van de directe werking, 
bevestigt de gevo1gde benadering duidelijk dat bet hier gaat om een en 
deze1fde prob1ematiek. Ook de inroepbaarbeid van de anti-dumping code 
wordt bevestigd. In betzelfde Bananen-arrest zegt bet Hof immers ook, met 
verwijzing naar Nakajima (en naar H.v.J., 22 juni 1989, Fediol III, 70/87, 
Jur., 4155 (zie nr. 92)), dat de wettigbeid van gemeenscbapsbandelingen wel 
kan worden getoetst 

,( ... ) ingeval de Gemeenscbap uitvoering beeft willen geven aan een in bet 
kader van de GATT aangegane- bijzondere verplicbting of indien de 
gemeenscbapsbandeling uitdrukkelijk naar specifieke bepalingen van de 
Algemene Overeenkomst verwijst" (r.o. 11). 

Dat was inderdaad bet geval met de basisverordening inzake anti-dumping. 
De buidige stand van de recbtspraak lijkt dus te zijn dat GATT of een 
aanverwant instrument kunnen worden ingeroepen ten aanzien van commu
nautaire handelingen waarmee de betreffende verplicbtingen worden uit
gevoerd, of tegen een communautaire bandeling die er explici~t naar ver
wijst. 

90. Een eerste bedenking daarbij is of bet dan zou vo1staan dat de gemeen
scbapswetgever bepaalde verwijzingen niet opneemt, of bepaalde bandelin
gen niet aanmerkt a1s zijnde uitvoeringen van GATT-verplicbtingen om 
toetsing aan GATT uit te s1uiten. Wat daar ook van .zij, de Raad beeft een 
dergelijke verwijzing in elk geva1 niet 1aten vallen in een reeks recente 
verordeningen die beogen de resultaten van de Uruguay Ronde om te zetten 
in bet gemeenscbapsrecbt. In de preambu1es van die verordeningen wordt 
onomwonden gesproken over de omzetting in bet gemeenscbapsrecbt van de 
nieuwe WHO-rege1s (P.B. L 349 van 31 december 1994). Hier zou, volgens 
de recbtspraak van bet Hof, toetsing dus mogelijk zijn. 

91. Die conclusie wordt ecbter opnieuw op de belling gezet omdat de 
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preambule van de beschikking van de Raad betreffende bet sluiten van de 
WHO-Verdragen de volgende overweging bevat: 

,Whereas, by its nature, the Agreement establishing the World Trade 
Organization, including the annexes thereto, is not susceptible to being 
directly invoked in Community or Member State courts" (Beschikking 
94/800 van de Raad van 22 december 1994, P.B., L 336/1). 

Dit lijkt elke toetsing onmogelijk te maken, ook de gene die door bet Hof met 
betrekking tot het vroegere GATT wei is aanvaard. Misschien zal bet Hof 
dus wei een stapje terug moeten zetten. Een overweging uit een prambule 
heeft wei geen kracht van wet, maar een van de belangrijkste elementen waar 
een rechter rekening mee moet houden bij het beoordelen van de vraag of een 
verdrag de primaire, rechtspolitieke voorwaarde voor directe werking ver
vult, is de wil van de contracterende partijen (Tagaras, H.N., o.c. nr. 19, 31). 
In de bier besproken arresten hield het Hof daar, althans formeel, geen 
rekening mee. Met betrekking tot de betreffende verdragen waren dergelijke 
uitdrukkelijke wilsuitingen ook niet voor handen. Maar nu de Gemeenschap 
de bedoeling om de WHO-verdragen geen directe werking toe te kennen op 
zo een duidelijke wijze tot uiting brengt, zal het Hof deze moeilijk naast zich 
neer kunnen leggen. Vanuit een I outer juridisch standpunt zou een dergelijke 
motivering overigens beter aanvaardbaar zijn dan de gene die bet Hof tot nog 
toe aanwendde om GATT directe werking te onthouden. 

92. Net zoals het gemeenschapsrecht zelf, kan een door de Gemeenschap 
gesloten verdrag, met inbegrip van GATT en de WHO-Verdragen, de rechts
positie van de particulier natuurlijk ook op indirecte wijze bei"nvloeden. In de 
eerste plaats via GATT-conforme interpretatie van gemeenschapsrecht 
(H.v.J., 18 april 1991, Brown Boveri, C-79/89, Jur., I-1853, r.o. 15-19 
(interpretatie van verordening inzake douanewaarde in het licht van een 
besluit van het GATT comite inzake douanewaarde); H.v.J., 16 juli 1992, 
Legros, C-163/90, Jur., I-4625 (interpretatie van bet vrijhandelsakkoord EG
Zweden in het licht van GATT); H.v.J., 7 december 1993, Rima, C-216/91, 
Jur., I-6303 (interpretatie in bet licht van de GATT Antidumping Code)). Het 
Hof zal dit instrument wei veel terughoudender toepassen dan bet doet ten 
aanzien van richtlijnen. Maar gewone conforme interpretatie lijkt in elk 
geval een verdedigbare techniek. Daarnaast wordt GATT ook inroepbaar 
als ernaar wordt verwezen in een inroepbare bepaling van gemeenschaps
recht. Die mogelijkheid werd door het Hof geopend in bet arrest Fediol III, 
dat betrekking heeft op bet zogenaamde ,nieuw handelspolitiek instrument'' 
(H.v.J., 22 juni 1989, Fediol III, 70/87, Jur., 4155, r.o. 19-22; dit ,nieuw 
handelspolitiek instrument'' werd intussen vervangen door Verordening 
3286/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van de commu
nautaire procedures op bet gebied van de gemeenschappelijke handelspoli
tiek met het oog op de handhaving van de rechten die de Gemeenschap 
ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bij
zonder die welke onder auspicien van de W ereldhandelsorganisatie werden 
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vastgsteld, P.B., 1994, L 349171). Dit biedt particuliere organisaties de 
mogelijkheid bij de Commissie een klacht in te dienen als zij zich geschaad 
achten door onrechtmatige handelspraktijken van derde landen. Die onrecht
matigheid moet worden beoordeeld in het licht van het ,intemationale 
recht" en de ,algemeen aanvaarde regels", waarvan GATT en de WHO
Verdragen deel uitmaken. Als de Commissie een klacht afwijst, omdat er 
geen sprake zou zijn van strijdigheid met GATT of de WHO-Verdragen kan 
een particulier die beslissing laten toetsen door de rechter. 

2.8. Is de directe werking een kinderziekte van het gemeenschapsrecht? Een 
paging tot ,demythologisering" (Beide termen werden ontleend aan 
Pescatore, P.: ,L'effet des directives communautaires, une tentative de 
demythification", Recueil Dalloz Sirey, 1980, 171-176; en ,The Doc
trine of ,Direct Effect': An Infant Disease of Community Law", E.L.R., 
1983, 155-177). 

93. Reeds in 1982 schreef Pescatore dat het probleem van directe werking 
een kinderziekte was van het gemeenschapsrecht. De vergelijking was raak 
gekozen, want kinderziektes zijn belangrijk voor de opbouw van het mense
lijk afweersysteem: eens overwonnen verwerft men een levenslange immu
niteit. Het concept van de directe werking is van primordiaal belang geweest 
voor de ontwikkeling van de communautaire rechtsorde: de nationale rechter 
kon het gemeenschapsrecht rechtstreeks toep_assen, uitvoeripg door e_e_!l 
nationale wetgever was niet nodig. In het ontwikkelingsstadium waarin de 
communautaire rechtsorde zich nu bevindt, kan dit worden beschouwd als 
een vaststaand gegeven. Zo vaststaand dat men het eigenlijk kan laten vallen. 
Kinderziektes gaan voorbij. 

94. De directe werking is een gegeven uit het intemationale recht, dat 
eigenlijk niet meer thuishoort in een rechtsorde zoals de communautaire, 
die een op zichzelf staand geheel vormt en daarin de verschillende nationale 
rechtsordes incorporeert (vergelijk, Louis, J.--V., o.c. nr. 9, p. 162). In de 
hiema volgende paragrafen wordt dan ook gepoogd aan te tonen dat het 
behoud van de directe werking als onderdeel van de conceptuele opbouw van 
de communautaire rechtsorde niet alleen niet langer nodig is (nr. 95) maar 
zelfs ongewenst is (nr. 96). 

95. Behalve voor het probleem van de doorwerking van door de Gemeen
schap gesloten verdragen (die wel elementen van intemationaal recht zijn), 
zijn er geen redenen om de directe werking te behouden als conceptueel 
onderdeel van de communautaire rechtsorde. De primaire, rechtspolitieke 
voorwaarde voor directe werking is in hoofde van het gemeenschapsrecht 
onweerlegbaar voldaan. De tweede voorwaarde (een duidelijke en onvoor
waardelijk bepaling) kan zoals gezegd herleid worden tot de vraag of een 
bepaling voldoende ,operationeel" is om door een rechter op een bepaalde 
casus te worden toegepast. Dat geldt echter voor om het even welke rechts-
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regel, en spreekt eigenlijk voor zicbzelf. Het is dus niet nodig daarvoor een 
specifiek recbtstbeoretiscb concept te bebouden. 

96. Teneinde een goed inzicbt te verscbaffen in de structuur en de werking 
van de communautaire recbtsorde is bet zelfs beter bet concept directe 
werking niet langer te gebruiken. Het leidt immers tot conceptuele rnisver
standen over de wijze waarop bet gemeenscbapsrecbt kan worden ingeroe
pen. Een uitstekend voorbeeld biedt de onlangs door een Duitse recbter aan 
bet Hof gestelde prejudiciele vraag in de zaak Leifer (P.B., 1994, C 120/13). 
Daarin wordt de geldigbeid betwist van een door de Duitse overbeid opge
legde restrictie op uitvoer van zogenaamde dual use goederen naar derde 
landen (dual use goederen zijn goederen die zowel voor rnilitaire als voor 
burgerlijke doeleinden kunnen worden gebruikt). Het opleggen van expor
trestricties behoort immers tot de exclusieve bevoegdbeid van de Gemeen
schap inzake bandelspolitiek. Deze is gebaseerd op artikel 113 EG dat bet 
bestaan en de werking van die bevoegdbeid regelt. De Duitse recbter stelt 
onder andere de volgende vraag: 

,Heeft artikel 113 EEG-V erdrag ( ... ) ten aanzien van de burgers recbt
streekse werking, zodat de Gemeenscbapsburgers aan deze bepaling recb
ten ontlenen die de nationale recbterlijke instanties moeten beschermen' '. 

Op het eerste gezicbt kan dit, gezien de aard van artikel 113 EG een niet zo 
eenvoudig te beantwoorden vraag lijken, maar eigenlijk is een dergelijk 
debat irrelevant. Indien een vergelijkbare situatie zicb zou voordoen binnen 
een nationale recbtsorde zou niemand zich die vraag stellen. Veronderstel dat 
de Vlaamse Gemeenscbap baar decretale bevoegdbeid zou overschrijden 
door bet opleggen van een bepaalde belasting. Een recbtsonderborige die 
door de Vlaamse Gemeenscbap voor de rechter wordt gedaagd om die 
belasting te betalen kan zicb voor die rechter beroepen op de on(grond)
wettigbeid van bet decreet dat de belasting oplegt. De geadieerde recbter zal, 
eventueel na een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof, bet decreet buiten 
toepassing laten en de vordering afwijzen. Niemand zal bier de vraag stellen 
of de rechtsonderborige die regel eigenlijk wel kan inroepen. Nocbtans is de 
situatie dezelfde als in de daarnet vermelde zaak Leifer. In beide gevallen 
gaat bet gewoon om de toepassing van bet legaliteitsbeginsel, dat een van de 
grondbeginselen van de recbtsstaat is, en volgens betwelk een rechter geen 
rechtsregelen mag toepassen die strijdig zijn met boger recbt (over de 
toepassing van bet legaliteitsbeginsel in het gemeenscbapsrecbt, zie nr. 185). 

97. De wijze waarop een regel van gemeenscbapsrecht doorwerkt in bet 
nationale recht, wordt dan ook niet zozeer gekarakteriseerd door zijn directe 
werking, maar door zijn voorrang (Vergelijk met Louis, J.-V., Vandersan
den, G., Waelbroeck, D. en Waelbroeck, M., o.c., nr. 9, 547-548). De wijze 
waarop het gemeenscbapsrecbt toepassing krijgt, is er een van toepassing van 
recht van een hogere rangorde ten aanzien van recbt van een lagere rangorde. 
De verhouding tussen bet gemeenschapsrecbt en het nationale recbt verschilt 
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eigenlijk niet van de verhouding tussen een decreet en een gemeentelijke 
verordening, of van de verhouding tussen een nationale wet van openbare 
orde of dwingend recht enerzijds en een contract gesloten tussen particu
lieren anderzijds. Vandaar dat het karakter van de communautaire rechtsorde 
veeleer federaal is dan intemationaal. 

98. Het al dan niet toepasselijk zijn van een regel van gemeenschapsrecht in 
een bepaalde situatie, hangt uiteindelijk af van twee zaken: de eerste is een 
formele component volgens dewelke een regel van gemeenschapsrecht pri
meert hoven aile rechtsnormen die zich bevinden op een lager niveau van de 
normenhierarchie. Die voorrang geldt zowel ten aanzien van contractuele 
normen als ten aanzien van de grondwet, en voor alle rechtssubjecten zonder 
onderscheid tussen publieke en private. De tweede component van die 
toepasselijkheid is van materiele aard. Het betreft met name de vraag of 
en tegen welk rechtssubject een bepaalde regel van gemeenschapsrecht in 
een bepaalde situatie zinvol kan worden toegepast. Het antwoord op deze 
vraag hangt af van de concrete inhoud van die bepaling. Opnieuw kan echter 
worden vastgesteld dat deze test bepalend is voor de toepasselijkheid van 
om het even welke rechtsregel in een bepaalde situatie, en niet specifiek is 
voor het gemeenschapsrecht. Die test zal worden doorgevoerd samen met 
het onderzoek naar de ,operationaliteit'' van een rechtsregel, en beide 
t~sten zijn eigenlijk zo voor de hand liggend dat een rechter er zich helemaal 
geen vragen over:Za.lsteifeii.:Ei--is-geen eiili:ete redtm rrieer om zicli daar wei 
vragen over te stellen omdat het toevallig een regel van gemeenschapsrecht 
betreft. 

99. Vandaar ook dat een concept als horizontale directe werking, hoe 
plastisch en illustratief de benaming ook moge zijn, een fundamenteel ver
keerd concept is (zie ook Barents, ,Some remarks on the 'horizontal' effect 
of directives'', in Essays in European Law and Integration, O'Keefe, D. en 
Schermers, H.G (eds)., Kluwer, Deventer, 1982, 99). Het verwart immers de 
twee daamet vermelde componenten die moeten aanwezig zijn voor de 
toepasselijkheid van elke rechtsregel: enerzijds de formele vraag van de 
plaats die een norm inneemt in de normenhierarchie, en anderzijds de 
inhoudelijke, en van de concrete omstandigheden van de zaak afhankelijke 
vraag tegenover welke tegenstander een bepaling met enig nuttig effect kan 
worden ingeroepen. Als die tegenstander een particulier is, zal dat enkel het 
geval zijn als de betreffende bepaling hem een verplichting oplegt (bijvoor
beeld artikel 85-86 EG en artikel119 EG zoals het door het Hofvan Justitie 
is ge'interpreteerd), of als het een bepaling is die, via het legaliteitsbeginsel, 
in de weg komt van een regel met een lagere rangorde die hij wil toegepast 
zien. Dit laatste zou bijvoorbeeld het geval zijn als een contractspartij zich 
tegen een vordering tot uitvoering in natura zou verdedigen met een beroep 
op een nationale wet die de in het contract bedongen prestatie verbiedt. De 
rechter zal die verdediging niet aanvaarden als de betreffende nationale wet 
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strijdig zou zijn met de artikelen 30 of 34 EG betreffende het vrij verkeer van 
goederen (artikel30 en 34 EG richten zich enkel tot de Lid-Staten en leggen 
als dusdanig geen verplichtingen op aan louter private entiteiten (H.v.J., 1 
oktober 1987, WR I Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke 
Overheidsdiensten, 311/85, Jur., 1987, 3801, r.o. 30); voor een concreet 
voorbeeld van zo een situatie, zie H.v.J., 9 juni 1992, Delhaize, C-47/90, 
fur., I-3669; interessant is ook de conclusie van advocaat-generaal Gulmann, 
nr. 39-43). Opnieuw moet er echter op worden gewezen dat deze twee 
situaties waarin een regel van gemeenschapsrecht tegen een particulier kan 
worden ingeroepen, de twee enige situaties zijn waarin om het even welke 
rechtsregel tegen een particulier kan worden ingeroepen. 

100. Men moet zich natuurlijk wei de vraag stellen of een bepaalde norm, 
naar zijn inhoud, van aard is om in een bepaalde situatie met succes tegen een 
particulier te worden ingeroepen. Die vraag betreft echter de inhoudelijke 
betekenis van een norm, en niet zijn formele rechtskracht. Zo wordt in de 
doctrine bijvoorbeeld de vraag gesteld of artikel 59 EG-Verdrag, dat voorziet 
in het vrij verkeer van diensten, zich enkel richt tegen belemmeringen die 
door nationale overheden zijn opgelegd, dan wei of men dit artikel ook kan 
inroepen tegen belemmeringen die, bijvoorbeeld langs contractuele weg, zijn 
opgeworpen door een of meer particuliere entiteiten (De klassieke positie is 
dat artikel 59 EG enkel geldt voor door de overheid opgeworpen barrieres. 
Door private partijen opgeworpen barrieres moeten worden beoordeeld aan 
de hand van de mededingingsbepalingen van artikel 85-86 EG (H.v.J., 21 
september 1988, Van Eycke, 267/86, Jur., 4769)). Die discussie wordt onder 
andere gevoerd in termen van horizontale directe werking (Van Gerven, W. 
en Wouters, J., ,Free Movement of Financial Services and the European 
Contracts Convention'', in Andenas, M. en Kenyon-Slade, S., EC Financial 
Market Regulation and Company Law, London, Sweet & Maxwell, 1993, 
43-79, op p. 67; Louis, J.-V., L'ordre juridique communautaire, o.c. noot, 
135-136). Dit is een verkeerde benadering. De juridische kracht van artikel 
59 EG is boger dan die van contractuele verbintenissen. Formeel gezien is 
dat dus een bepaling die bindend is voor particulieren. De vraag of artikel 59 
inhoudelijk gezien relevant is voor contractuele verbintenissen, heeft betrek
king op de betekenis van de norm in de situatie waarin hij wordt toegepast, en 
niet op zijn formele rechtskracht. 

101. Er is echter een onderdeel van de rechtspraak van het Hof van Justitie 
dat niet in deze ,federale" opbouw kan worden ingepast: het gebrek aan 
horizontale directe werking van richtlijnen ( dat eigenlijk een gebrek aan 
horizontale voorrang is). Het feit dat een particulier een andere particulier 
niet kan dwingen een verplichting na te komen die hem door een niet 
(correct) omgezette richtlijn werd opgelegd, zou men wei nog kunnen 
inpassen. Een richtlijn richt zich als dusdanig immers aileen tot Lid-Staten 
en legt een particulier als dusdanig dus ook geen verplichtingen op (zoals 
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reeds aangegeven is dit, mijns inziens, een voorbijgestreefd standpunt, ik 
ondemeem hier aileen maar een poging om die rechtspraak in het voorge
stelde kader onder te brengen; overigens zou men dit argument, ook kunnen 
doorbreken door een beroep te doen op een beginsel van derdenwerking, zie 
Van Gerven, W., ,The Horizontal Effect of Directive Provisions Revisited: 
The Reality of Catchwords", in Institutional Dynamics of European Integra
tion, Curtin, D. en Henkels, T. (eds.), Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1994,337 
e.v.). Het probleem is echter dat het niet inroepbaar zijn tussen particulieren 
ook elk beroep op het legaliteitsbeginsel onmogelijk lijkt te maken. Zojuist 
werd het voorbeeld gegeven van de contractspartij die zich niet tegen een 
vordering tot uitvoering in natura kan verdedigen op grond van een nationale 
wet die strijdig is met artikel 30 of 34 EG. Als de betreffende nationale wet 
niet strijdig zou zijn met artikel 30 of 34 EG, maar wel met een richtlijn, zou 
die verdediging wel slagen en zou de vordering tot uitvoering in natura wel 
worden afgewezen. 

102. Het gebrek aan horizontale directe werking van richtlijnen is dus ook 
op het louter formele en conceptuele vlak moeilijk houdbaar. Artikel30 of 34 
EG en de richtlijn uit het voorbeeld zijn beide normen die zich volgens de 
rechtspraak van het Hof enkel tot een Lid-Staat richten. Toch zal in het 
voorbeeld het beroep op artikel 30 of 34 EG worden toegelaten en het beroep 
op de richtlijn niet. 

- -

103. Dat het erkennen van de inroepbaarheid van richtlijnen ook in gedingen 
tussen particulieren, de juridisch-logische samenhang van het gemeen
schapsrecht zou bevorderen was echter al duidelijk. Diezelfde doelstelling 
lijkt echter ook gediend door het hoe dan ook niet meer gebruiken van het 
concept directe werking als onderdeel van de communautaire rechtsorde, en 
deze gewoon op te vatten als een normenhierarchie die mutatis mutandis op 
dezelfde manier functioneert als de Belgische rechtsorde. Dit lijkt allicht een 
wat vreemde conclusie aan het einde van een hoofdstuk waarin de directe 
werking uitgebreid aan bod is gekomen. Er moet ook onrniddellijk worden 
aan toegevoegd dat het weinig realistisch zou zijn te denken dat een in de 
rechtspraak en de doctrine zo ruim verspreid principe zomaar kan worden 
,afgeschaft''. Nietternin lijkt het inderdaad nodig het be grip te ,demytho
logiseren'' en het tot zijn juiste betekenis te herleiden: de directe werking 
van het gemeenschapsrecht moet niet meer worden beschouwd als een 
uitzonderlijke en specifieke rechtsfiguur. In de bewoordingen van de reeds 
geciteerde Pescatore: , 'direct effect' is nothing but the ordinary state of the 
law" (Pescatore, P., ,The Doctrine of 'Direct Effect': An Infant Disease of 
Community Law, o.c., 177. Dat betekent niet dat de rechtspraak van het Hof 
over welke bepalingen directe werking hebben en welke niet, onbelangrijk 
zou zijn. Die rechtspraak moet gewoon gelezen worden als zijnde uitspraken 
van de hoogste rechterlijke instantie over de interpretatie en toepassings
mogelijkheden van een bepaling van het gemeenschapsrecht). 
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104. Deze ,federale'' benaderingswijze biedt rnijns inziens de beste inzich
ten in de werking van de communautaire rechtsorde. Ongetwijfeld raakt een 
dergelijke benadering politieke enjuridische gevoeligheden in de Lid-Staten. 
De politieke gevoeligheden berusten grotendeels op rnisverstanden gevoed 
door de vele verschillende inhouden die men het begrip ,federaal" kan 
toekennen. De juridische gevoeligheden hebben in de eerste plaats te maken 
met de vraag naar de verhouding tussen het gemeenschapsrecht en het 
nationale constitutionele recht. Volgens de gemeenschapsrechtelijke benade
ring van dat probleem is de voorrang van het EG-recht absoluut en primeert 
dit zelfs op de grondwet. Degene die datzelfde probleem onderzoekt vanuit 
een nationaalrechtelijke benadering zal daar vaak niet mee akkoord gaan. De 
Lid-Staten ontlenen hun oorspronkelijke bevoegdheid om de communautaire 
verdragen af te sluiten immers aan hun grondwet. Ret communautaire recht 
kan dan ook slechts afwijken van die grondwet naarmate deze (in zijn op het 
ogenblik van de verdragssluiting geldende versie) een dergelijke afwijking 
toelaat. Anders hebben de instellingen van de verdragsluitende staat hun 
bevoegdheden overtreden wat de geldigheid van het verdrag kan aantasten 
(Vergelijk met Arbitragehof, 3 februari 1994, nr. 12/94, B.S., 11 maart 1994, 
A.A., 1994, B4 en zie ook, doch niet in die zin, Van Nieuwenhove, J., ,Over 
intemationale verdragen, samenwerkingsakkoorden en 'etablissement'. En
kele kanttekeningen bij de arresten 12/94, 17/94 en 33/94 van het Arbitrage
hoi", R.W., 1994-95, 449-457; en Velu, J., ,Controle de constitutionalite et 
controle de compatibilite avec les traites", J.T., 1992,729-741 en 749-761. 
Over de situatie in Duitsland, doch met inzichten die ook voor Belgische 
juristen van belang zijn: Ranf, D., ,Le jugement de la Cour const~tutionnelle 
federale allemande sur la constitutionnalite du Traite de Maastricht'', 
R.T.D.E., 1994, 391-423. Zie ook de rechtspraak van het Italiaanse Corte 
Costituzionale en het Duitse Bundesverfassungsgericht vermeld onder nr. 10 
e.v.). Al naargelang het uitgangspunt komt men dus tot een verschillend 
resultaat. Ret is dan ook zo goed als onmogelijk om op deze problematiek 
een eenduidig antwoord te geven, in die zin dat men het ene ofhet andere kan 
Iaten primeren. Dat neemt echter niet weg dat de communautaire rechtsorde 
wel degelijk functioneert als een (federale) rechtsorde. Want, hoewel (of 
rnisschienjuist omdat) deze problematiek betrekking heeft op uiterst belang
rijke aangelegenheden als de kwaliteit van de rechtsstaat, de bescherrning 
van de fundamentele rechten en de democratische legitirniteit van de wet
geving, heeft deze blijkbaar geen aanleiding gegeven tot vermeldenswaar
dige praktische problemen. Ret juiste besluit lijkt dan ook te zijn dat 09k de 
nationale, juridische gevoeligheid ten aanzien van het federale karakter van 
de communautaire rechtsorde, eerder een gevoeligheid voor woorden is dan 
voor concrete feiten en regels (Er zijn eigenlijk geen redenen om aan te 
nemen dat communautaire rechtsorde, rninder garanties zou bieden op het 
gebied van de rechtsstaat, de bescherrning van de fundamentele rechten of 
het democratisch gehalte van de wetgeving. Ook binnen een nationale 
rechtsorde kunnen daar problemen rond ontstaan. Die vrees zal nog rninder 
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gegrond zijn na een eventuele toetreding van de EU tot het EVRM. Ben 
praktisch probleem dat in Belgie is gerezen betreft het stemrecht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen dat artikel 8B EG (mits uitvoering door de 
Raad) toekent aan EG-onderdanen die in een andere Lid-Staat verblijf 
houden. Artikel 8 van de Grondwet is daartoe nog steeds niet aangepast 
(zie daarover Gaudissart, M.-A., ,La ratification du traite sur l'Union 
europeenne: L'exemple de la Belgique", R.M.C., 1994, 86-93, op p. 87-
89). Op grand daarvan werd tegen de wet tot ratificatie van het Verdrag van 
Maastricht ook een beroep ingesteld bij het Arbitragehof. Dit werd in een 
arrest van 18 oktober 1994 (76/94) onontvankelijk verklaard wegens gebrek 
aan rechtstreeks belang van de verzoekers (B.S. 8 november 1994). Voor een 
mogelijk ander praktisch probleem, zie de door V elu geciteerde uitspraak in 
Rb. Brussel, 9 februari 1990, J.L.M.B., 1990, 769). 

3. Het Europees gemeenschapsrecht afgedwongen in nationaalrechte-
lijke procedures 

105. De communautaire rechtsorde is geen ,volledig" rechtssysteem, met 
een sluitend geheel van op elkaar afgestemde juridische actiemogelijkheden 
zoals dat in de Lid-Staten bestaat. In vele, zoniet de meeste, gevallen zal men 
voor het afdwingen van het gemeenschapsrecht, een beroep moeten doen op 
de nationale rechter. De wijze waarop dit dient te gebeuren wordt hoofd
zakelijk bepaald door het nationale recht. Er is slechts weinig EG-regel
geving die de modaliteiten van aergelijke vorderingen op uniforme .wijze 
regelt voor de hele Gemeenschap (de belangrijkste zijn: Vo. 2913/92 tot 
vaststelling van het communautair douanewetboek, P.B., 1992, L 302/1; en 
betreffende beroepsprocedures inzake overheidsopdrachten Rl. 89/665, P.B., 
1989, L 395/33, en Rl. 92/13, P.B., 1992, L 76/14). In zoverre er geen 
dergelijke specifieke regelingen bestaan, of in zoverre daarin niet alle 
aspecten worden geregeld, moet volgens vaste rechtspraak van het Hof de 
nationale rechter, voor wie de vordering wordt ingesteld, zijn eigen nationale 
regels toepassen. De uitgangsbasis is opnieuw het in artikel 5 EG vervatte 
samenwerkingsbeginsel dat, zoals gezegd, ook geldt voor de nationale 
rechter. Bij gebrek aan gemeenschapsrechtelijke bepalingen, staat het 

,( ... ) aan de rechterlijke instanties van de Lid-Staten, met toepassing van 
het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde samenwerkingsbeginsel de uit 
de. rechtstreekse werking van de gemeenschapsbepalingen voortvloeiende 
rechtsbescherming te waarborgen, zowel wanneer die bepalingen voor de 
justitiabelen verplichtingen teweegbrengen als wanneer zij hun rechten 
toekennen. Ret is echter een aangelegenheid van de nationale rechtsorde 
van elke Lid-Staat om de bevoegde rechter aan te wijzen en de proces
regels te geven voor de rechtsvorderingen met het oog op de bescherming 
van de rechten die de justitiabelen aan de rechtstreekse werking van het 
gemeenschapsrecht ontlenen, met dien verstande dat die regels niet on
gunstiger mogen zijn dan die voor soortgelijke nationale vorderingen en 
dat zij in geen geval dusdanig mogen zijn, dat de uitoefening van de 
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rechten welke de nationale rechter heeft te handhaven, praktisch onmoge
lijk wordt gemaakt." (H.v.J., 5 maru;t 1980, Ferwerda, 265/78, Jur., 617, 
r.o. 10; zie ook H.v.J., 27 maart 1980, Denkavit, 61179, Jur., 1205, r.o. 25; 
H.v.J., 10 juli 1980,Ariete, 811179, Jur., 2545, r.o. 12; H.v.J., 10 juli 1980, 
Mireco, 826179, Jur., 2559, r.o. 13; H.v.J., 21 september 1983, Deutsche 
Milchkontor, 205-215/82, Jur., 2633, r.o. 17; de basisarresten terzake zijn 
de arresten van 16 december 1976, Rewe, 33176, fur., 1989 en Comet, 451 
76, fur., 2043). 

106. De materiele en procedurele voorschriften die betrekking hebben op de 
vordering via dewelke het gemeenschapsrecht wordt afgedwongen, worden 
dan ook hoofdzakelijk beheerst door het nationale recht van de Lid-Staten 
(H.v.J., 27 maart 1980, Denkavit, 61179, Jur., 1205, r.o.25; H.v.J., 27 maart 
1980, Salumi, 66, 127 en 128179, Jur., 1237, r.o. 17; H.v.J., 12 juni 1980, 
Express Dairy Foods, 130179, fur., 1887, r.o. 11; H.v.J., 27 februari 1980, 
Just, Zaak 68179, fur., 501, r.o.25; H.v.J., 5 maart 1980, Ferwerda, 265178, 
Jur., 617, r.o. 10; H.v.J., 1 april1993, Lageder, C-31-41191,Jur., I-1761, r.o. 
27-28; het speelt daarbij geen ral of de verwijzing naar het nationaal recht 
uitdrukkelijk is (zie bvb. art. 8, lid 1 van Vo. 729/70, P.B., 1970, L 94/13), 
dan wei stilzwijgend, zie zaak 265178, Ferwerda, r.o. 12; gevoegde zaken 66, 
127 en 128/79, Salumi, r.o. 20; en H.v.J., 6 mei 1982, Fromme, 54/81, Jur., 
1449, r.o. 5). Deze zogenaamde ,pracesautonornie" van het nationale recht 
leidt tot wat men zou kunnen omschrijven als doorwerkingsproblemen van 
een tweede generatie (Curtin, D., en Mortelmans, K., ,Application and 
Enforcement of Community Law by the Member States: Actors in search 
of a Third Generation Script", in Institutional Dynamics of European 
Integration- Essays in Honour of H. G. Schermers, Curtin, D. en Heukels, 
T (eds)., Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1994, 432-433). De prablemen die 
hierboven in hoofdstuk twee werden besproken zijn de klassieke prablemen 
inzake doorwerking van het communautaire recht die ontstaan als er ten 
grande een strijdigheid bestaat tussen nationaal recht en gemeenschapsrecht. 
Eens die strijdigheid en de voorrang van het gemeenschapsrecht ten grande 
erkend en aanvaard, kunnen in het nationale recht echter ook nog andere 
obstakels voorkomen die de concrete realisatie van het door het gemeen
schapsrecht beoogde resultaat verhinderen. Het meest voor de hand liggende 
voorbeeld is dat van de nationale beroepsterrnijn die, eens verstreken, een 
bepaalde met het gemeenschapsrecht strijdige toestand naar nationaal recht 
onaantastbaar maakt. Hier moet meteen worden aan toegevoegd dat het bier 
gemaakte onderscheid tussen de ,gewone doorwerkingsprablematiek", be
spraken in hoofdstuk twee en de ,doorwerkingsproblematiek van de tweede 
generatie'' die hier zal worden behandeld, geen sluitend onderscheid is. 
Bepaalde arresten zouden eigenlijk zowel onder de ene als onder de andere 
hoof ding kunnen worden ingedeeld (Overigens heeft het Hof van Justitie ook 
in andere rechtspraak, die bier niet in extenso behandeld wordt, vereisten van 
pracedurele aard gesteld, zij het hoofdzakelijk van adrninistratiefrechtelijke 
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aard. In bepaalde gevallen staat bet gemeenschapsrecht immers toe dat bet in 
de handel brengen van een ingevoerd produkt, of bet aanbieden van diensten 
afhankelijk mag worden gemaakt van een voorafgaande goedkeuring door de 
overheid. In zijn rechtspraak heeft bet Hof voorwaarden vastgelegd waaraan 
procedures waarlangs dergelijke goedkeuring moet worden aangevraagd, 
dienen te voldoen. Zie bvb. inzake bet vrij verkeer van levensrniddelen 
waaraan additieven zijn toegevoegd H.v.J., 12 maart 1987, Commissie I 
Duitsland (,Reinheitsgebot"), 178/84, fur., 1227. Zie oak de Mededeling 
van de Comrnissie betreffende bet vrije verkeer van levensrniddelen binnen 
de Gemeenschap, P.B., 1989, C 271/3. Inzake vestigingsrecht en erkenning 
van diploma's zie H.v.J., 7 mei 1991, Vlassopoulou, C-340/89, fur., I-2357). 

107. Een belangrijk deel van de hier besproken rechtspraak vloeit voort uit 
het feit dat de Gemeenschap, behalve geen ,volledig" rechtssysteem, oak 
geen ,volledige" adrninistratieve structuur heeft. In vele gevallen ligt de 
verantwoordelijkheid voor de praktische uitvoering van het communautaire 
beleid dan oak niet bij de communautaire adrninistratie, maar bij de Lid
Staten (Artikel 5 EG verplicht de Lid-Staten er immers toe ,alle passende 
maatregelen te nemen om de doeltreffende toepassing van het gemeen
schapsrecht te verzekeren. Daartoe dienen de Lid-Staten er met name op 
toe te zien, dat overtredingen van het gemeenschapsrecht onder gelijke 
materiele en formele voorwaarden worden bestraft als vergelijkbare en even 
ernstige-overtredingenvan het-nationalerecht;'~ (H.v~J., 10 juli 1990, Han-· 
sen, C-326/88, fur., I-2911, r.o. 17; H.v.J., 21 september 1989, Commissie I 
Griekenland, 68/88, fur., 2965; zie oak de verklaring bij het Verdrag van 
Maastricht betreffende de tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht). 
Zo gebeurt het invorderen van communautaire heffingen steeds door de Lid
Staten. Ook het toekennen van steunbedragen in het kader van communau
taire regelingen, in het bijzonder het gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
loopt vaak via de administraties van de Lid-Staten (zie daarover bvb. H.v.J., 
12juni 1980, Lippische Hauptgenossenschaft, 119 en 126179, fur., 1863, r.o. 
7-10). Zoals bekend is dit duale adrninistratieve beheer een van de belang
rijkste redenen waarom de massale fraude met gemeenschapsgeld zo moei
lijk te bestrijden valt. Die dualiteit heeft oak zijn gevolgen op het louter 
juridische vlak en brengt oak daar moeilijkheden teweeg die uitmonden in 
soms ondoorzichtige rechtspraak. 

108. De problematiek wordt hier onderverdeeld in drie afdelingen. De 
toepassing van nationaalrechtelijke algemene rechtsbeginselen (gewettigd 
vertrouwen, verbod op ongerechtvaardigde verrijking, en billijkheid) tegen 
op het gemeenschapsrecht gebaseerde aanspraken (3.1); de verhouding 
tussen gemeenschapsrecht en nationaal procesrecht (3.2), en het probleem 
van de door het gemeenschapsrecht vereiste effectieve rechtsbescherrning: 
bet recht op een rechtsgang (3.3) (een bijzonder aspect van dit laatste punt is 
het probleem van de aansprakelijkheid van de Lid-Staat ten aanzien van een 
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particulier voor schade veroorzaakt door schending van het gemeenschaps
recht). Ook deze indeling is zeker niet sluitend. Zo kan de bescherrning van 
de rechtszekerheid in het ene rechtssysteem gewaarborgd worden door de 
mogelijkheid dit principe als dusdanig in te roepen tegen bepaalde aanspra
ken, terwijl een ander rechtssysteem diezelfde rechtszekerheid beschermt via 
strikte procesterrnijnen. Het probleem van de rechtsgang is dan weer vooral 
een probleem van nationaal procesrecht, terwijl het probleem van de over
heidsaansprakelijkheid veeleer van materieelrechtelijke aard is. De gebruikte 
indeling komt echter de duidelijkheid en de ,hanteerbaarheid'' van de 
uiteenzetting ten goede. Maar het is in elk geval geen opdeling die wordt 
gemaakt door het Hof. Dit houdt in zijn beoordelingen enkel rekening met 
het effect dat een bepaalde regel van nationaal recht kan uitoefenen op de 
mogelijkheid om de toepassing van het gemeenschapsrecht af te dwingen, 
waarbij de kwalificatie als procedureel vormvoorschrift of materieelrechte
lijke regel geen rol speelt (H.v.J., 21 september, Deutsche Milchkontor, 205-
212/82, Jur., 2633, r.o. 36). 

109. Zoals zal blijken zou men deze problematiek, vanuit een beperkt 
praktisch standpunt, ook nog op een andere manier kunnen omschrijven. 
Met name als de vraag in welke mate, eens naar communautair recht vast
staat dat men de zaak verliest (bijvoorbeeld na een uitspraak van het Hof van 
Justitie), men toch nog aan de toepassing van het gemeenschapsrecht kan 
ontsnappen door een beroep te doen op bepaalde aspecten van het nationale 
recht. 

110. In dat verband moet er op worden gewezen dat verschillen tussen de 
nationale rechtsordes leiden tot verschillen in de afdwingbaarheid van het 
gemeenschapsrecht, en dus afdoen aan de uniforrniteit van de communau
taire rechtsorde. Dit wordt door het Hof betreurd doch noodzakelijkerwijs 
aanvaard (H.v.J., 12 juni 1980, Express Dairy Foods, 130/79, Jur., 1887, r.o. 
12.), althans binnen de in het in nr. 105 overgenomen citaat gestelde basis
voorwaarden: geen ,discrirninatie'' van communautaire vorderingen ten 
aanzien van soortgelijke nationale vorderingen, en de uitoefening van com
munautaire rechten mag niet praktisch onmogelijk of uiterst moeilijk worden 
gemaakt (Maresceau, M., en Tromm, J.J.M., o.c. nr. 1, nr. 67, over de 
arresten Rewe en Comet; zie o.a. ook H.v.J., 27 februari 1980, Just, 68/79, 
Jur., 501, r.o. 25; H.v.J., 5 maart 1980, Ferwerda, 265/78, Jur., 617, r.o. 10; 
H.v.J., 21 september 1983, Deutsche Milchkontor, 205-215/82, Jur., 2633, 
r.o. 19; H.v.J., 9 november 1983, San Giorgio, 199/82, Jur., 3595, r.o. 11; 
H.v.J., 29 juni 1988, Deville, 240/87, Jur., 3513, r.o. 12; H.v.J., 19november 
1991, Francovich, gevoegde zaken C-6/90 en C-9/90, Jur., I-5357, r.o. 43; 
H.v.J., 28 september 1994, Fisscher, C-128/94, n.n.g., r.o. 39). De arresten 
waarin het Hof oordeelde dat aan die voorwaarden niet was voldaan en 
nationale (proces)regels moesten wijken voor het gemeenschapsrecht beho
ren tot de meest geruchtmakende van de hier besproken periode, en worden 
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vaak aangemerkt als zeer verregaande beperkingen van de autonomie van de 
nationale rechtsorde, en zelfs de soevereiniteit van de Lid-Staten (zie Vaug
han D. en Randolph F., ,The Interface between Community Law and 
National Law: the United Kingdom Experience'', in Constitutional Adjudi
cation in European Community and National Law- Essays for the Han. Mr. 
Justice T.F. O'Higgings, Curtin D. en O'Keeffe D (eds)., Dublin, Butter
worth, 1992, 219-228, op p. 223-224). 

111. Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat deze rechtspraak vaak be
trekking heeft op ingewikkelde feitelijke situaties en een sterk casu'istische 
inslag heeft. Het is zeker ook niet de meest toegankelijke rechtspraak. Het 
lijkt dan ook nuttig om voor een goed begrip van de problematiek meer dan 
elders in dit overzicht aandacht te besteden aan de feiten die aan de basis 
lagen van de verschillende uitspraken. 

3.1. Nationale rechtsbeginselen en op gemeenschapsrecht gebaseerde vor-
deringen 

112. De twee rechtsbeginselen die tijdens de bestudeerde periode een be
langrijke rol hebben gespeeld in de rechtspraak van het Hof zijn het verbod 
van ongerechtvaardigde verrijking en de bescherming van het gewettigd 
vertrouwen, onderdeel van het bredere rechtszekerheidsbeginsel. Het eerste 
beginsel werd in verschillende situaties door nationale overheidsinstanties 
iiigeioepen fegen voideririgen vanpaniculieten -tot terugbetaling ·van insttijd 
met het gemeenschapsrecht betaalde heffingen en belastingen. Het gewettigd 
vertrouwen werd dan weer door particulieren ingeroepen tegen door de 
overheid ingestelde vorderingen tot terugbetaling van in strijd met het 
gemeenschapsrecht toegekende steun. Tenslotte heeft zich ook de vraag 
gesteld van de toepassing van nationale billijkheidsregels ten aanzien van 
communautaire schulden. 

3 .1.1. Het verbod van ongerechtvaardigde verrijking 

113. Het probleem van de toepassing van een nationaalrechtelijk verbod van 
ongerechtvaardigde verrijking heeft zich gesteld naar aanleiding van terug
vorderingen van in strijd met het gemeenschapsrecht betaalde heffingen en 
belastingen (voor een toepassing op een andere situatie, doch vanuit een 
materieelrechtelijke benadering, zie H.v.J., 13 maart 1991, Cotter en McDer
mott II, C-377/89, Jur., 1-1155). Dit zullen in de eerste plaats nationale 
heffingen en belastingen zijn die naar gemeenschapsrecht onrechtmatig zijn 
(H.v.J., 27 maart 1980, Denkavit, 61179, Jur., 1205; H.v.J., 10 juli 1980, 
Ariete, 811179, Jur., 2545; H.v.J., 10 juli 1980, Mireco, 826179, Jur., 2559, 
r.o. 13; H.v.J., 9 november 1983, San Giorgio, 199/82, Jur., 3595; H.v.J., 25 
februari 1988, Bianco en Girard, 331, 376 en 378/85, Jur., 1099). Het kan 
echter ook gaan om vorderingen tot terugbetaling van door de nationale 
overheden ten onrechte ingevorderde heffingen en belastingen van commu
nautaire oorsprong, zoals in- en uitvoerheffingen in het kader van het 
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gemeenschappelijk landbouwbeleid (het achteraf ongerechtvaardigd blijken 
van communautaire lasten kan voortvloeien uit het feit dat het Hof van 
Justitie de betreffende communautaire maatregel heeft vernietigd of ongel
dig verklaard (zie bvb. H.v.J., 12 juni 1980, Express Dairy Foods, 130179, 
Jur., 1887), maar kan evenzeer het gevolg zijn van een verkeerde toepassing 
van een communautaire regeling door de nationale overheid (zie bvb. H.v.J., 
27 mei 1982, Reichelt, 113/81, Jur., 1957)). Voor de toepassing van de hier 
besproken regels op dit soort vorderingen is de oorsprong van de heffing niet 
relevant. Relevant is dat zij naar gemeenschapsrecht onwettig is. 

114. Wat de communautaire heffingen betreft moet wel worden opgemerkt 
dat voor de belangrijke categorie van de in- en uitvoerrechten (in ruime zin 
en dus inclusief de in het kader van het landbouwbeleid opgelegde in- en 
uitvoerheffingen) sinds 1 juli 1980 een uniforme communautaire regeling 
van kracht is, die recent werd opgenomen in het communautair douanewet
boek (oorspronkelijk waren die regels vervat in Vo. 1430179, P.B., 1979, L 
175/1; deze is nu opgegaan in Titel VII van Vo. 2913/92 tot vaststelling van 
het communautair douanewetboek, P.B., 1992, L 302, in werking getreden 
op 1 juni 1994). Deze regeling voorziet een verjaringstermijn van drie jaar en 
onmogelijkheid tot terugbetaling bij frauduleuze handelingen van de belang
hebbende (art. 236; dezelfde verordening voorziet ook een regeling voor 
navordering van ten onrechte niet door de nationale administraties ingevor
derde in- en uitvoerheffingen (art. 220-221)). Voor terugbetaling van natio
nale heffingen en communautaire heffingen die niet kunnen worden be
schouwd als in- of uitvoerheffingen blijft de verwijzing naar het nationale 
recht met de in de jurisprudentie ontwikkelde beperkingen gelden. 

115. Het belangrijkste probleem dat zich in dit verband heeft voorgedaan is 
de toepassing van het zogenaamde afwentelingscriterium. Ondernemingen 
die onwettige heffingen betalen, zouden de kosten daarvan doorberekenen in 
hun prijzen en dus afwentelen op hun klanten. Aldus zouden zij eigenlijk 
geen financieel nadeel lijden. Terugbetaling van die bedragen aan die 
ondememingen zou dan ook leiden tot een ongerechtvaardigde verrijking. 
Dit afwentelingscriterium vindt zijn oorsprong in het Deense recht, en het 
was dan ook op prejudiciele vraag van een Deense rechter dat het Hof zich er 
voor het eerst over uitsprak in de zaak Just (H.v.J., 27 februari 1980, Just, 68/ 
79, Jur., 501). In casu betrofhet de terugvordering van in strijd met artikel95 
EG bevonden accijnzen. Het Hof wijst er in zijn arrest op dat het probleem 
van de betwisting van onwettig ingevorderde of de terugbetaling van onver
schuldigd betaalde belastingen in de verschillende Lid-Staten op uiteenlo
pende wijze wordt geregeld. Het vermeldt met name de strakke terrnijn- en 
vormvoorwaarden waaraan dergelijke vorderingen in de Lid-Staten vaak zijn 
onderworpen. Dergelijke strikte, formele voorschriften beogen te vermijden 
dat een staat zou worden geconfronteerd met gecumuleerde vorderingen 
oplopend tot zeer hoge bedragen. De Deense regeling schrijft geen specifie-
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ke, korte verjaringstermijnen voor, maar beoogt uiteindelijk hetzelfde doel te 
bereiken via een andere juridische techniek. Na de toestand aldus te hebben 
beschreven, herhaalt het Rof zijn klassieke standpunt dat het aan de nationale 
rechtsorde is om de regels aan te geven volgens dewelke een justitiabele zijn 
communautaire rechten kan afdwingen, zolang die niet ongunstiger zijn dan 
voor soortgelijke nationale vorderingen en zolang de uitoefening van die 
rechten niet praktisch onmogelijk wordt gemaakt, wat het Rof hier niet het 
geval acht: 

,( ... ) Ret gemeenschapsrecht verzet er zich dan ook niet tegen, dat de 
nationale rechterlijke instanties overeenkomstig hun nationaal recht reke
ning houden met het feit dat de ten onrechte toegepaste belastingen door 
de belastingplichtige ondememing in haar prijzen zijn verdisconteerd en 
op haar afnemers zijn afgewenteld.'' (r.o. 26). 

Dit is een duidelijk voorbeeld van de effect-georienteerde beoordelings
methode van het Rof van Justitie waarbij het Rof geen belang hecht aan 
de materieelrechtelijke dan wel procesrechtelijke kwalificatie van een be
paalde regel uit het nationale recht (zie ook in dezelfde zin H.v.J., 27 maart 
1980, Denkavit italiana, 61179, Jur., 1205, r.o. 22-27; 12 juni 1980, Express 
Dairy Foods, 130179, fur., 1887, r.o. 12-13; Zaak 811179, Ariete, r.o. 12-14; 
Zaak 826179, Mireco, r.o. 13-15). 

116. De evolutie _n_a het arrest _lust tocmt <i::tn __ \Veer duidelijk aan dat de 
draagwijdte van bepaalde prejudiciele uitspraken van liet Hof vari-TustftTe 
vaak slechts ten volle duidelijk wordt als men terdege rekening houdt met de 
nationaalrechtelijke achtergrond waartegen ze worden uitgesproken. Ret 
Deense afwentelingscriterium vindt zijn oorsprong in een alleenstaande 
uitspraak van het Deense H¢jesteret van 1952 (alleenstaand, althans volgens 
F. Rubeau, ,De problematiek van onverschuldigde bedragen in het gemeen
schapsrecht", S.E. W, 1980, 601, op p. 604, en diezelfde auteur in een 
annotatie bij San Giorgio, C.M.L.Rev., 1985, 96, op p. 102 en in noot 16 
en 17). Een meelfabrikant vorderde daar van de Deense fiscus terugbetaling 
van een belasting die hij had moeten betalen naar aanleiding van de aankoop 
van een partij graan. Ret H¢jesteret beoordeelde de belasting als onwettig 
maar weigerde de terugbetaling te gelasten omdat de Deense overheid na het 
opleggen van die belasting ook de vaste broodprijs had verhoogd, in een 
mate die overeenstemde met de last van de litigieuze heffing. Uiteindelijk 
werd deze dus gedragen door de consumenten van brood. De wijze waarop 
het Rof in het arrest Just de toepassing van een dergelijke rechtsregel 
toelaatbaar acht, laat op geen enkele wijze de zeer specifieke achtergrond 
van die regel vermoeden. Retzelfde geldt voor vier arresten die dateren van 
zeer kort na Just (zaak 61/79, Denkavit Italiana, r.o. 26; zaak 130179, 
Express Dairy Foods; en vooral zaak 811179, Ariete, r.o. 13 en zaak 826/ 
79, Mireco, r.o. 14). Die algemene bewoordingen inspireerden echter de 
Italiaanse en Franse wetgever om een gelijkaardige regel in hun wetgeving 
op te nemen. Ten onrechte betaalde indirecte belastingen konden slechts 
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worden terugbetaald als de last ervan niet was afgewenteld op de koper. De 
bewijslast daarvoor werd bovendien gelegd op degene die de onverschuldigd 
betaalde belasting terugvorderde. De Italiaanse regeling aanvaardde zelfs 
enkel schriftelijk bewijs. Deze regelingen waren zonder onderscheid van 
toepassing zowel op terugvorderingen gebaseerd op nationaal recht als op 
terugvorderingen gebaseerd op gemeenschapsrecht. Het is echter duidelijk 
dat, bij normale prijsvorming, en behoudens bijzondere omstandigheden, 
zoals die bestonden bij het arrest van het H¢jesteret van 1952, het quasi 
onmogelijk is aan te tonen in welke mate een dergelijke belasting de 
uiteindelijk aan de koper gevraagde prijs heeft be'invloed (de prijs wordt 
immers gevormd door de markt en daar spelen tal van factoren, waarbij het 
zeer moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, is te bepalen in welke mate een 
factor tot een bepaald prijsniveau heeft bijgedragen; zo zou een onderneming 
die een onverschuldigde belasting heeft betaald, zonder die belasting mis
schien tegen een even hoge prijs hebben verkocht, en aldus meer winst 
hebben kunnen maken; conclusie van advocaat-generaal Mancini bij zaak 
199/82, San Giorgio, fur., 1983, 3625-3626; Hubeau, F., ,De problematiek 
van onverschuldigde bedragen in het gemeenschapsrecht", o.c., 603-608; 
Hubeau, F., noot onder zaak 199/82, San Giorgio, o.c., 102; Waelbroeck, M., 
,La garantie du respect du droit communautaire par les Etats membres -
Les actions au niveau national", C.D.E., 1985, 37-48, op p. 45-46). Noch de 
Italiaanse noch de Franse regeling vonden dan ook genade bij het Hof toen 
dit zich daru·over diende uit te spreken naar aanleiding van een op het 
gemeenschapsrecht gebaseerde vordering tot terugbetaling (H.v.J., 9 novem
ber 1983, San Giorgio, 199/82, fur., 3595; t.a.v. de Franse regeling bevestigd 
in H.v.J., 25 februari 1988, Bianco en Girard, 331, 376 en 378/85, fur., 
1099). In het arrest San Giorgio besliste het Hof dat de toepassing van het in 
de Italiaanse wet opgenomen afwentelingscriterium ten aanzien van een 
vordering tot terugbetaling van in strijd met het gemeenschapsrecht betaalde 
keuringsrechten, ,in beginsel" niet strijdig is met het gemeenschapsrecht. 
Het voegde er echter aan toe dat de bewijslast voor de niet-afwenteling niet 
bij de contribuabele mag worden gelegd (r.o. 14). 

,In een op vrije mededinging gebaseerde markteconomie blijft bij de 
vraag of en in hoeverre een aan de importeur opgelegde fiscale last 
daadwerkelijk op de opvolgende schakels in de economische kringloop 
is afgewenteld, steeds enige onzekerheid bestaan die niet systematisch 
mag worden aangerekend aan degene die een met het gemeenschapsrecht 
strijdige heffing heeft moeten betalen." (r.o. 15). 

Een dergelijke bewijsregeling zou het uitoefenen van de communautaire 
rechten van de contribuabele immers praktisch onmogelijk of uiterst moeilijk 
maken. De bewijslast komt dus bij de overheid te liggen. Het feit dat in de 
nationale wetgeving de betrokken indirecte belastingen precies zijn gecon
cipieerd om te worden afgewenteld is enkel een feitelijk element dat de 
nationale rechter bij zijn beoordeling in aanmerking kan nemen. Het is echter 
niet zo dat om die reden het nationale recht er mag van uitgaan dat er een 
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vermoeden bestaat dat de indirecte belastingen zijn afgewenteld en dat het 
aan de belastingplichtige toekomt dit vermoeden te weerleggen (gevoegde 
zaken 331, 376 en 378/85, Bianco en Girard, r.o. 17). 

117. Uiteindelijk is de concrete toepassing van de afwentelingsregel vol
ledig afhankelijk van de regeling betreffende de bewijslast. Een bewijslast 
die zeer zwaar is. De regel dat de uitoefening van communautaire rechten 
niet ,praktisch onmogelijk of zeer moeilijk'' mag worden gemaakt, verzet er 
zich dan ook tegen dat die bewijslast bij de terugvorderende partij wordt 
gelegd. Maar ook voor de terugvorderende overheid zal het, behoudens 
bijzondere omstandigheden, zeer moeilijk zijn om het bewijs van afwente
ling te leveren (zie ook de conclusie van advocaat-generaal Mancini in San 
Giorgio, fur., 1983, p. 3616, nr. 6 e.v.). Er kan dan ook besloten worden dat 
het praktische effect van het in Just door het Hof als principe toegelaten 
afwentelingsbeginsel, nagenoeg onbestaande zal zijn. De laatste jaren is het 
overigens stil geworden rond de afwentelingsregel. 

118. - Een communautair afwentelingsbeginsel ? - In deze context moet 
echter ook het eigenaardige arrest ICC vermeld worden, waar het Hof een 
beroep lijkt te doen op een communautair afwentelingsbeginsel dat dan deel 
zou uitmaken van de communautaire algemene rechtsbeginselen (H.v.J., 13 
mei 1981, ICC, 66/80, fur., 1191). Het inroepen van zo een communautair 
beginsellieeft ieenairecte invloed-op de wijze waarop in hel mitionale reclit 
vorderingen van communautaire oorsprong worden afgedwongen, maar het 
heeft invloed op het bestaan zelf van een bepaald communautair recht. Het 
praktisch belang van dit onderscheid is echter gering. Belangrijk is dat in 
beide gevallen de vordering niet slaagt. Concreet zou het bestaan van een 
dergelijk beginsel in het gemeenschapsrecht tot gevolg hebben dat het, 
althans ten aanzien van op gemeenschapsrecht gebaseerde vorderingen, 
ook kan worden ingeroepen in Lid-Staten wiens rechtsorde het betreffende 
beginsel niet kent. Daamaast zou een dergelijk gemeenschapsrechtelijk 
beginsel, in tegenstelling tot een nationaal beginsel, ook kunnen worden 
ingeroepen tegen terugvorderingen van in- en uitvoerrechten waarvoor uni
forme communautaire regels zijn neergelegd in het communautair douane
wetboek. 

119. De aanleiding voor de zaak ICC was de ongeldigverklaring door het 
Hof van Justitie van een verordening die diervoederproducenten verplichtte 
om, teneinde bepaalde landbouwsteun te kunnen krijgen of om bepaalde 
produkten te kunnen invoeren, een zekere hoeveelheid melkpoeder in te 
kopen, dan wel daartoe een zekerheid te stellen. Die zekerheid werd verbeurd 
bij niet-nakoming van de aankoopverplichting (Vo. 563176, P.B., 1976, L 67 I 
18). ICC was zijn aankoopverplichtingen niet nagekomen en had de gestelde 
waarborgen dan ook verloren. Na de ongeldigverklaring van de bewuste 
verordening eiste ICC de verbeurde sommen terug. Het Hof besliste dat die 
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vordering in casu niet kon slagen, en lijkt daarbij beroep te doen op een 
communautair afwentelingsbeginsel. Het Hof herhaalt eerst dat de modali
teiten van een dergelijke vordering beheerst worden door het nationale recht 
voor zover het gemeenschapsrecht niets anders bepaalt. V ervolgens gaat het 
na of de ongeldig verklaarde verordening 

,( ... ) zoals zij werd toegepast v66r haar ongeldigheid werd vastgesteld, 
bepalingen bevatte die van invloed zijn op de temggave ( ... )." (r.o. 24). 

Het Hof wijst daartoe op artikel 5 van de betrokken verordening, dat luidt: 

,Voor de contracten gesloten v66r de dag van de inwerkingtreding van 
deze verordening, worden de lasten verbonden aan de in deze verordening 
vastgestelde regeling gedragen door de successieve kopers ( ... )". 

Een dergelijke regeling impliceert, steeds volgens het Hof, eventueel een 
eenzijdige wijziging van voordien gesloten overeenkomsten, alsook een 
afwenteling van de opgelegde last op de successieve kopers. Het voegt er 
nog aan toe dat dat meebracht dat voor mi de inwerkingtreding van de 
verordening gesloten contracten hetzelfde resultaat zou worden bereikt door 
het marktrnechanisme en de contractvrijheid (r.o. 23; het woord ,na'' is in de 
Nederlandse versie van de Jurisprudentie vergeten; vergelijk met de Engelse 
en de Franse versie). Een overweging die moeilijk valt te verzoenen met de 
in nr. 116 behandelde uitspraak over de Franse afwentelingsregel (gevoegde 
zaken 331, 376 en 378/85, Bianco en Girard). Zoals gezegd oordeelde het 
Hof daar dat het feit dat een nationale belasting is ontworpen om te worden 
afgewenteld geen bewijslastverleggend vermoeden kan rechtvaardigen. In 
het arrest ICC besluit het Hof echter als volgt: 

, De omstandigheid dat er tijdens de periode waarin de betrokken ver
ordening werd toegepast een stelsel bestond dat speciaal was opgezet om 
de gevolgen van een maatregel van economische politiek te spreiden, 
ontneemt de grondslag aan een rechtsvordering tot temgbetaling van de 
gestelde en verbeurdverklaarde waarborgsommen, zelfs indien een derge
lijke rechtsvordering krachtens louter nationaal recht met succes zou 
kunnen worden ingesteld. Daarbij speelt het geen rol of de ondernemer 
die last inderdaad heeft afgewenteld, dan wei daarvan heeft afgezien om 
redenen verband houdende met de economische strategie van zijn onder
neming.'' (r.o. 24; eigen cursivering). 

120. Men kan moeilijk stellen dat het geciteerde artikel 5 van die verorde
ning een regel is die gericht is op harmonisatie van vorderingsmodaliteiten 
zoals die in dit hoofdstuk aan de orde zijn. Die regel schept misschien, 
althans wat betreft de overeenkomsten die dateren van v66r de inwerkingtre
ding van de verordening, een specifieke situatie, die zich zeer goed leent tot 
het toepassen van een afwentelingsbeginsel, maar bevat zelf geen dergelijke 
afwentelingsregel. Dit arrest geeft dan ook de indmk dat het gemeenschaps
recht zelf een algemeen beginsel van verbod van ongerechtvaardigde verrij
king kent, alsook een afwentelingsbeginsel, en dat deze in bepaalde situaties 
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kunnen worden ingeroepen los van het nationale recht terzake. Dat was ook 
de visie van advocaat-generaal Reischl die in zijn conclusie bij ICC op dat 
punt zeer duidelijk is (fur., 1981, p. 1231-1236; die conclusie staat dan ook 
bijna diametraal tegenover de conclusie van advocaat-generaal Mancini in 
San Giorgio; die tegenstelling bestaat ook m.b.t. de bewijsregeling, op 
p. 1234 in nr. 3 luidt de conclusie van advocaat-generaal Reischl: ,( ... ) 
wanneer, zoals in casu, het gemeenschapsrecht afwenteling op de succes
sieve kopers toestaat, daarmee rekening moet worden gehouden, wanneer het 
tegendeel niet wordt bewezen' '; vergelijk dit met r.o. 17 van gevoegde zaken 
331, 376 en 378/85, Bianco en Girard). Overigens heeft het Hof een derge
lijk beginsel ook reeds toegepast in zijn rechtspraak in het kader van de 
buitencontractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap (in de zoge
naamde Quellmehl-arresten, zie met name H.v.J., 4 oktober 1979, 238178, 
fur., 2955, r.o. 14, en zie verder over deze arresten en de materie van de 
buitencontractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap in het algemeen 
deel II, hoofdst. 3). 

121. Het hier behandelde aspect van ICC heeft weinig aandacht gekregen en 
het is een van die arresten die moeilijk te plaatsen zijn in het geheel van de 
rechtspraak. Een element dat wellicht van invloed is geweest op de uitspraak 
van het Hof is het feit dat in een eerder arrest ondernemingen die klanten 
waren van producenten als ICC en op wie de betreffende heffingen dus 
waarschijnlijk waren afgewenteld, schadevergoeding-door-de Gemeenschap 
waren geweigerd (H.v.J., 25 mei 1978, HNL, 83 en 94176 en 4, 15 en 40177, 
fur., 1209, r.o. 6). Een producent als ICC in die omstandigheden wel een 
vordering toekennen, zou dan ook weinig billijk geweest zijn. 

3 .1.2. Het rechtszekerheidsbeginsel en de bescher-
ming van het gewettigd vertrouwen 

122. Het probleem van het inroepen van een nationaalrechtelijk rechtsze
kerheidsbeginsel of beginsel van gewettigd vertrouwen heeft zich in de 
eerste plaats voorgedaan ten aanzien van vorderingen tot terugbetaling van 
in strijd met het gemeenschapsrecht uitbetaalde subsidies. In een zeer 
specifieke vorm heeft het zich ook gesteld ten aanzien van de nationale 
faillisementswetgeving inzoverre deze de bescherming van de schuldeisers 
beoogt (Ook het gemeenschapsrecht kent het rechtszekerheidsbeginsel en het 
beginsel van gewettigd vertrouwen. Pogingen om deze op dezelfde manier 
aan te wenden als de nationale beginselen worden gebruikt in de in deze 
afdeling besproken arresten, zijn echter afgewezen (zie H.v.J., 5 oktober 
1988, Padovani, 210/87, fur., 6177; en H.v.J., 1 april1993, Lageder, C-31-
44/91, fur., I-1761)). 

123. Het vraagstuk van de terugvordering van ten onrechte uitgekeerde 
subsidies kan zich zowel voordoen ten aanzien van communautaire steun 
als ten aanzien van steun uitgaande van Lid-Staten. Communautaire steun 
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kan bijvoorbeeld een in het kader van het gemeenschappelijk landbouw
beleid uitgekeerde subsidie zijn, zoals een exportrestitutie of een denature
ringsprernie. Voor deze materie zijn nog geen specifieke communautaire 
regels uitgevaardigd zodat de uit de rechtspraak van het Hof gedestilleerde 
regels ten voile blijven gelden. De problematiek van de nationale steunmaat
regelen wordt geregeld door de artikelen 92-94 EG. Deze voorzien, grosso 
modo, een verbod op bet uitkeren van steun aan ondernemingen zonder dat 
bet voornemen daartoe vooraf werd medegedeeld aan de Comrnissie, die zicb 
tegen de steun kan verzetten (zie Joris, T., ,Nationale steunmaatregelen en het 
Europees gemeenschapsrecht, Antwerpen, Maklu, 1994, 873 p.; Gilliams, 
H., ,Soms moet men een gekregen paard wei in de bek kijken ... '', T.R. V., 
1992, 391-410). Een dergelijke negatieve beslissing wordt steeds voorafge
gaan door een adrninistratieve procedure voor de Europese Comrnissie waar 
de begunstigde ondernerning kan in tussenkomen. Het vermelde uitkerings
verbod wordt echter vaak met voeten getreden, wat er uiteindelijk toe kan 
leiden dat de Comrnissie de betreffende Lid-Staat via een beschikking de 
verplicbting oplegt om reeds betaalde steun terug te vorderen van de be
trokken ondernerning. Dergelijke terugvordering gebeurt volgens bet natio
nale recbt. Net zoals voor bet terugvorderen van onwettige be1astingen geldt 
ook hier dat de oorsprong van de terug te vorderen steun in beginsel geen rol 
speelt en dat dezelfde regels van toepassing zijn zowel voor communautaire 
als voor nationale steun (zie advocaat-generaal Darmon in zijn conclusie bij 
zaak C-5/89, Commissie I Duitsland ,BUG-Alutechnik", Jur., 1990, I-3445, 
m. 12). 

124. In de zaak Ferwerda (H.v.J., 5 maart 1980, Ferwerda, 265178, Jur., 
617) bleek de door een uitvoerder van een partij vlees opgegeven bestem
rning acbteraf niet in aanmerking te komen voor de intussen, in toepassing 
van een gemeenscbapsverordening, door de Nederlandse overbeid toege
kende exportrestituties. Toen deze laatste terugbetaling vorderde van die 
exportrestituties beriep de exporteur zicb op bet recbtszekerheidsbeginsel dat 
in de Nederlandse recbtsorde erkend wordt als verweerrniddel tegen derge
lijke vorderingen tot terugbetaling. Geconfronteerd met de vraag of bet 
gemeenscbapsrecht in de weg stond van de toepassing van dat beginsel in 
een dergelijk geval antwoordde bet Hof dat er geen schending is van bet 
gemeenscbapsrecht: 

,( ... ) indien de gemaakte vergissing niet te wijten is aan door de begun
stigde verstrekte onjuiste gegevens, of indien, ondanks onjuiste, zij bet te 
goeder trouw verstrekte gegevens, de vergissing gemakkelijk kon worden 
voorkomen.'' (r.o. 17). 

125. In Deutsche Milchkontor werden nog enige preciseringen aangebracbt 
(H.v.J., 21 september 1983, Deutsche Milchkontor, 205-215/82, Jur., 2633). 
Hier werden als steun voor magere-melkpoeder uitgekeerde bedragen terug
gevorderd omdat bet betreffende produkt acbteraf niet aan de in de gemeen-
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scbapsregeling gestelde vereisten bleek te voldoen. De ten onrecbte begun
stigden beriepen zicb op paragraaf 48 van bet Duitse Verwaltungsveifahren
gesetz dat bet volgende bepaalt: 

,- een onrecbtmatige bestuursbandeling waarbij een financiele prestatie 
is toegekend, mag niet worden ingetrokken voor zover de begunstigde 
beeft vertrouwd op de bestendigbeid van de bestuursbandeling en zijn 
vertrouwen, afgewogen tegen bet algemene belang bij intrekking 
bescberming verdient; 

- de begunstigde van een dergelijke prestatie mag zicb overeenkomstig 
de toepasselijke civielrecbtelijke bepalingen beroepen op bet tenietgaan 
van de verrijking, tenzij bij de omstandigbeden, op grond waarvan de 
bestuursbandeling onrecbtmatig is kende of door grove scbuld niet 
kende; 

- de intrekking van de onrecbtmatige bestuursbandeling is slecbts geoor
loofd binnen een jaar na bet tijdstip waarop bet bestuursorgaan kennis 
beeft gekregen van de betrokken feiten, tenzij de begunstigde de be
stuursbandeling door bedrog, bedreiging of omkoping beeft bewerk
stelligd; 

- de teruggaaf van bet onverscbuldigd betaalde kan niet worden gevor
derd indien bet bestuursorgaan wist of door grove scbuld niet wist dat de 
prestatie ten onrechte werd toegekend.'' (r.o. 28). 

Het Hofaanvaatdt dateen.-dergelijke regelingin de weg kankomenvan een 
op gemeenscbapsrecbt steunende terugvordering, op voorwaarde natuurlijk 
dat dezelfde regels worden toegepast als in een louter nationale situatie. Het 
vermeldt uitdrukkelijk die oorzaken voor uitsluiting van de terugvordering, 
,die betrekking bebben op bet gedrag van de administratie zelf en derbalve 
door baar kunnen worden vermeden'' (r.o. 31). Het Hof eist wel dat wanneer 
terugvordering afhankelijk wordt gesteld van een belangenafweging, zoals 
die van bet Verwaltungsveifahrensgesetz (eerste streepje), er ten voile reke
ning wordt gebouden met bet belang van de Gemeenscbap (r.o. 32). 

126. In Deutsche Milchkontor voegt bet Hof daar verder nog aan toe dat een 
procedurele discriminatie in bet voordeel van bet gemeenscbapsrecbt, die bet 
afdwingen van communautair recbt dus gemakkelijker zou maken dan bet 
afdwingen van vergelijkbaar nationaal recbt, evenzeer ongeoorloofd is. De 
verplicbtingen die een op basis van gemeenscbapsrecbt aangespannen nati
onaalrecbtelijke procedure de recbtsonderborigen oplegt, mogen 

,niet zwaarder zijn dan die welke rusten op ondernemingen die ten 
onrecbte soortgelijke voordelen op grond van bet nationale recbt bebben 
ontvangen" (r.o. 23). 

Op die laatste regel wordt wel een uitzondering voorzien voor wat betreft de 
uitoefening van een discretionaire bevoegdbeid ten aanzien van de vraag of 
terugvordering ,doelmatig'' is. Indien een nationale overbeid op grond van 
bet nationale recbt over een dergelijke bevoegdbeid bescbikt, mag deze niet 
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worden uitgeoefend ten aanzien van vorderingen van communautaire oor
sprong (r.o. 22 en 23). De juiste draagwijdte van deze laatste precisering lijkt 
nogal onduidelijk, temeer daar het Hof in hetzelfde arrest aanvaardt dat een 
belangenafweging wordt doorgevoerd voor zover daarbij rekening wordt 
gehouden met het belang van de Gemeenschap; vergelijk ook met H.v.J., 
27 mei 1993, Johannes Peter, C-290/91, fur., I-2981). Volgens advocaat
generaal Jacobs heeft het Hof zich met deze overweging willen verzetten 
tegen beslissingen die zijn genomen louter op grond van opportuniteit, en 
niet tegen het uitoefenen van een beoordelingsvrijheid overeenkomstig een 
juridische regel (Conclusie bij zaak C-290/91, Johannes Peter, Jur., 1993, I-
2981, nr. 22) (Uit een en ander mag niet worden afgeleid dat op de Lid-Staten 
een algemene verplichting zou rusten om de naleving van gemeenschaps
recht strenger te controleren dan de naleving van nationaal recht. Dit lijkt 
immers niet alleen praktisch onhaalbaar, het gaat ook in tegen andere recht
spraak en tegen de verklaring bij het Verdrag van Maastricht betreffende de 
tenuitvoerlegging van het gemeenschapsrecht. Zie ook nr. 107). 

127. Recent is de problematiek van het gebruik van het door het nationale 
recht beschermde gewettigd vertrouwen als schild tegen gemeenschapsrecht 
vooral aan bod gekomen naar aanleiding van de terugvordering van onwet
tige staatssteun van Lid-Staten. Dergelijke vorderingen tot terugbetaling van 
onwettige staatssteun moeten door de Lid-Staten worden ingesteld overeen
komstig de relevante bepalingen van het nationale recht. Het is op dat 
ogenblik dat de onwettig begunstigde ondernerning zich kan beroepen op 
een door het nationale recht beschermd gewettigd vertrouwen. De zeer hoge 
bedragen die hier soms mee gemoeid zijn, en het mogelijks grote tijdsverloop 
tussen het toekennen van de steun en de uiteindelijke terugvordering kunnen 
aanleiding geven tot voor de betrokken ondernerningen zeer onaangename 
situaties (in de affaire Fabelta- Beaulieu bijvoorbeeld, werd de steun door 
de Belgische overheid toegekend op 28 juli 1983, de vordering tot terug
betaling werd slechts ingesteld voor de Rechtbank van Koophandel te Gent 
in september 1991 die uiteindelijk uitspraak deed op 25 februari 1994 (Kh. 
Gent, 25 februari 1994, J.T.D.E., 1994, 141 (vertaling naar het Frans), met 
noot Gilliams, H.; zie daarover ook Joris, T., Nationale steunmaatregelen en 
het Europees gemeenschapsrecht, Antwerpen, Maklu, 1994, 749-764). Ove
rigens zijn de Lid-Staten zelf vaak meer dan terughoudend om werkelijk tot 
terugvordering over te gaan. De hierna behandelde arresten van het Hof van 
Justitie werden dan ook uitgesproken in procedures door de Comrnissie 
ingeleid tegen een Lid-Staat. 

128. In die arresten heeft het Hof zich opnieuw uitgesproken over de 
toepassing van de daarnet vermelde paragraaf 48 van het Duitse Verwal
tungsveifahrengesetz. Verwijzend naar die bepaling beriep de Duitse over
heid zich immers op de ,volstrekte onmogelijkheid" om tot terugvordering 
over te gaan. In het eerste arrest, Alcan, beperkt het Hof zich er toe te 
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herhalen dat bij de afweging van het vertrouwen van de begunstigde ten 
opzichte van het algemeen belang ten voile rekening moet worden gehouden 
met het belang van de Gemeenschap (H.v.J., 2 februari 1989, Commissie I 
Duitsland (,Alcan"), 94/87, fur., 175, r.o. 12). In het tweede arrest, BUG
Alutechnik, voerde de Duitse regering echter aan dat het belang dat de 
begunstigde ondernerning had bij de bescherming van haar gewettigd ver
trouwen effectief zwaarder woog dan het belang dat de Gemeenschap had bij 
de terugvordering (H.v.J., 20 september 1990, Commissie I Duitsland 
(,BUG-Alutechnik"), C-5/89, fur., I-3437, r.o. 10, met noot Ottervanger, 
T.R., in S.E. W, 1991, 655-662). Het Hof wees dit af. Volgens het Hofbiedt 
de communautaire procedure die een terugvorderingsbeschikking van de 
Comrnissie voorafgaat de ,behoedzame ondernemer" voldoende garanties. 
Het Hof laat de deur evenwel op een kier: 

, Uiteraard valt niet uit te sluiten, dat de ontvanger van onwettig toege
kende steun zich kan beroepen op uitzonderlijke omstandigheden die zijn 
vertrouwen in de rechtmatigheid van de steun konden wettigen, en zich 
bijgevolg tegen de terugbetaling ervan kan verzetten. In een dergelijk 
geval staat het aan de nationale rechter, zo die wordt aangezocht, de 
omstandigheid van het geval te beoordelen, eventueel na het Hof van 
Justitie prejudiciele uitleggingsvragen te hebben gesteld." (r.o. 16, eigen 
cursi vering). 

Wanneer er van dergelijke uitzonderlijke omstandigheden sprake kan zijn, 
blijkt niet uit-liet- arrest. M:aar ditzou bijvoorbedci liet -gevaf ki.inrien i~li 
wanneer de Comrnissie een onderzoek naar de toelaatbaarheid van een 
steunmaatregel te lang laat aanslepen ( dit argument werd door het Hof 
aanvaard in H.v.J., 24 november 1987, RSV, 223/85, fur., 4617), bij onge
bruikelijke vormen van steun (conclusie van advocaat-generaal Darmon bij 
C-5/89, BUG-Alutechnik, fur., 1990, I-3450, nr. 26), waarvan de verkrijger 
kon denken dat ze niet onder de gemeenschapsregels vallen, alsook wanneer 
de verkrijger een kleinere ondernerning is, rninder bekend met het betref
fende gemeenschapsrecht (conclusie van advocaat-generaal Darmon bij zaak 
94/87, Alcan, fur., 1989, 186, nr. 12; de situaties waarin een dergelijk 
argument kan slagen lijken beperkt). 

129. Een bijzonder probleem van bescherrning van rechtszekerheid doet 
zich voor als een op gemeenschapsrecht gebaseerde vordering aan bod komt 
bij de liquidatie van een faillissement. De door de nationale wet voorziene 
regels betreffende rang en voorrang van de verschillende schuldvorderingen 
bij de vereffening van een faillissement beogen immers precies de rechten 
van de verschillende categorien schuldeisers veilig te stellen. De vraag die 
zich dan stelt is of een vordering op grond van gemeenschapsrecht, gezien de 
voorrang van het gemeenschapsrecht, meteen ook bevoorrecht moet zijn in 
het faillisement. In de EGKS-zaak Ferriere Sant'Anna (H.v.J., 17 mei 1983, 
Ferriere Sant'Anna, 168/83, fur., 1681) had de Comrnissie de curator van 
een failliete staalondernerning in Italie op de hoogte gebracht van een bedrag 
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aan heffingen dat door die vennootschap nog was verschuldigd, en had zij 
hem tevens verzocht deze vordering te beschouwen als een bevoorrechte 
schuldvordering. De Commissie vaardigde ook een beschikking uit waarin 
werd gesteld dat haar vordering een bevoorrechte schuldvordering was met 
eenzelfde rang als gelijkaardige schuldvorderingen van de staat. Toen het 
Hof van Justitie zich over die zaak diende uit te spreken oordeelde dit echter 
dat dit niet kon: 

, Uit een vergelijkende studie van de nationale rechtsstelsels blijkt im
mers, dat voor zover bij de liquidatie van faillissementen aan bepaalde 
schuldvorderingen voorrechten worden toegekend, deze voorrechten, 
waar zij afbreuk doen aan het algemene beginsel van de gelijkheid der 
schuldeisers, slechts kunnen voortspruiten uit specifieke, vooraf vastge
stelde wetsbepalingen. Bij gebreke van bijzondere bepalingen betreffende 
het privilege van de schuldvorderingen van de Commissie uit hoofde van 
heffingen bij liquidatie van faillissementen kan een dergelijk voorrecht 
niet worden erkend.'' (r.o. 15). 

Het algemene beginsel van gelijke behandeling van gelijkaardige schuld
vorderingen kan hier volgens het Hof dus niet zomaar worden toegepast. 
Opdat een dergelijke schuldvordering van een voorrecht zou kunnen genie
ten, is volgens het Hof een ,duidelijke en nauwkeurige gemeenschapsrege
ling nodig" (r.o. 18). Ret gebrek aan een dergelijke ,noodgedwongen 
technische en gedetailleerde regeling" kan volgens het Hof ,niet door 
rechterlijke interpretatie worden goedgemaakt" (r.o. 19). 

130. Teneinde het ontbreken van een dergelijke regeling te verhelpen vaar
digde de Commissie een EGKS-aanbeveling uit die de Lid-Staten verplichtte 
het systeem van voorrechten voor eigen fiscale vorderingen uit te breiden tot 
de betreffende EGKS-heffingen (de rechtskracht van een EGKS-aanbeveling 
is te vergelijken met die van een EG-richtlijn). Toen dezelfde situatie die in 
Ferriere Sant'Anna aan de orde was zich daarna opnieuw voordeed oor
deelde het Hof dan ook anders in het arrest Busseni (H.v.J., 22 februari 1990, 
Busseni, C-221/88, Jur., 519). Ook daar was er echter sprake van een 
bijzonder probleem omdat de Italiaanse staat had nagelaten de betreffende 
aanbeveling in het Italiaanse recht om te zetten. Gezien een richtlijn (en dus 
ook een EGKS-aanbeveling) niet als dusdanig kan worden ingeroepen ten 
aanzien van een particulier, oordeelde het Hof dat ook hier het bevoorrecht 
karakter van de schuldvordering van de Commissie de private schuldeisers 
niet kon worden tegengeworpen. De aanbeveling kon echter wel worden 
ingeroepen tegenover de nalatige Italiaanse staat (volgens advocaat-generaal 
Mischo kwam dit er uiteindelijk op neer dat het op grond van de Italiaanse 
wetgeving aan de staat toekomende gedeelte moest worden verdeeld over de 
staat en de Commissie naar rato van hun vorderingen (nr. 74 van de con
clusie)) (In H.v.J., 21 maart 1990, Belgie I Commissie (,Tubemeuse"), C-
142/87, Jur., I-959 diende het Hof zich uit te spreken over een door Belgie 
ingestelde vordering tot nietigverklaring van een beschikking van de Com-
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nnss1e waarin deze de terugvordering van onrechtmatige staatssteun op-
1egde. Be1gie argumenteerde onder andere dat terugvordering in strijd was 
met het Be1gische fai1lissementenrecht. Nog voor de beschikking waarin de 
Commissie terugvordering eiste, was vastgeste1d, had de onwettig begun
stigde onderneming, immers een gerechtelijk akkoord met boede1afstand 
aangevraagd. De Be1gische regering argumenteerde dat zij de betreffende 
vordering had 1aten bijschrijven bij de niet-bevoorrechte schu1den, maar dat 
zij naar Be1gisch recht geen verdere stappen tot terugvordering kon onder
nemen. Het Hof sprak zich over dit punt niet uitdrukkelijk uit want natio
naalrechtelijke uitvoeringsmoei1ijkheden kunnen de ge1digheid van een 
commissiebeschikking niet in het gedrang brengen. Zowe1 het Hof als de 
Commissie suggereerden echter dat zij de stappen van de Be1gische overheid 
vo1doende achtten). 

131. Het bes1uit uit deze rechtspraak 1ijkt te zijn dat het antwoord op de 
vraag wanneer de toepassing van een nationa1e rege1ing ter bescherming van 
de rechtszekerheid, nog door de communautairrechtelijke beuge1 kan en 
wanneer niet, uiteinde1ijk afhanke1ijk is van een rede1ijkheidstoetsing. In 
Ferwerda en Deutsche Milchkontor aanvaardt het Hof zonder prob1emen dat 
bepaa1de aanvaardbare nationaalrechte1ijke rege1ingen de ree1e uitoefening 
van het gemeenschapsrecht beperken. In Ferriere Sant'Anna aanvaardde het 
hof zelfs een afwijking van het beginse1 van non-discriminatie van commu
nautaire vorderingen. Het Hof motiveert die 1aatste bes1issing niet echt maar 
een andere houding zou in het 1icht van de rechtszekerheid totaa1 onaan
vaardbare gevo1gen hebben gehad. 

132. Bij terugvordering van onrechtmatig uitgekeerde staatssteun van de 
begunstigde za1 die redelijkheidstoetsing bijna a1tijd uitvallen in het nadee1 
van die onderneming (zie ook H.v.J., 14 september 1994, Spanje I Commis
sie, C-278-280/92, n.n.g., r.o. 76). De achterliggende reden hiervoor is dater 
voor die materie een procedure voor de Europese Commissie is voorzien 
waarin een derge1ijk onderneming kan tussenkomen en deze vo1doende 
garanties worden geboden. Indien een onderneming staatssteun aanvaardt 
zonder dat die procedure werd gevo1gd, dan behoort zij te weten dat het 
risico bestaat dat zij za1 moeten terugbeta1en. Diezelfde ondernemingen ook 
nog eens op nationaa1rechtelijk niveau beschermen zou het afdwingen van 
het gemeenschapsrecht meer be1emmeren dan de rechtszekerheid redelijker
wijze kan verlangen. 

3.1.3. Bi1lijkheid 

133. In het arrest Johannes Peter moest bet Hof een antwoord geven op de 
vraag of een Duitse rechter ten aanzien van een communautaire heffing 
gebruik kon maken van een nationaalrechtelijke bepa1ing die toe1aat een 
fisca1e schu1d kwijt te schelden om redenen van billijkheid (H.v.J., 27 mei 
1993, Johannes Peter, C-209/91, Jur., I-2981). In casu ging het om een 
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landbouwer die een heffing moest betalen omdat hij de hem toegewezen 
melkquota voor het produktiejaar 1984-85 had overschreden. De man had 
een aanvraag ingediend voor de verhoging van zijn melkquota, maar deze 
tegen zijn verwachtingen in, slechts verkregen vanafhet produktiejaar 1985-
86 en niet voor de periode 1984-85. Peter diende dan ook de heffing te 
betalen die door communautaire regeling terzake wordt voorzien voor elke 
hoeveelheid melk waarmee een producent de hem toegewezen quota over
schrijdt. Zich beroepend op de omstandigheid dat zijn overproduktie eerder 
te wijten was aan een vergissing dan aan opzet en op het feit dat zijn bedrijf 
zich in financiE:le moeilijkheden bevond, vroeg hij de Duitse administratie 
toepassing te maken van de vermelde Duitse billijkheidsregel. De Duitse 
administratie antwoordde dat zij deze bepaling niet kon toepassen ten aan
zien van communautaire heffingen. Een antwoord dat Peter aanvocht voor de 
Duitse rechter die naar het hof van Justitie verwees. Het Hof herhaalde eerst 
de bekende algemene principes en wees erop dat de toepassing van een 
dergelijk beginsel van billijkheid in principe ook mogelijk is ten aanzien van 
communautaire vorderingen, voor zover er geen discriminatie was ten op
zichte van gelijkaardige nationale heffingen (r.o. 11; zie ook H.v.J., 27 mei 
1982, Reichelt, 113/81, fur., 1957, r.o. 7-10). De tweede klassieke voor
waarde achtte het hof echter niet voldaan. Het hoofddoel van de hele melk
quota-regeling was immers de landbouwers te ontmoedigen om hun quota te 
overschrijden om aldus de melkproduktie onder controle te krijgen. Het 
kwijtschelden van die schuld om redenen van billijkheid zou wellicht leiden 
tot meer dergelijke verzoeken zodat uiteindelijk mogelijks de hele regeling 
zou worden ondergraven (vergelijk ook met H.v.J., 28 juni 1977, Balkan
Import-Export, 118176, fur., 1177). Peter had volgens het Hof een bepaald 
risico genomen en moest daar nu maar de gevolgen van dragen (r.o. 14-15). 
Het Hof wees er echter wel op dat het kon akkoord gaan met een om 
billijkheidsredenen verleend uitstel van betaling (r.o. 16). Een dergelijke 
regeling zou de doelstellingen van het betreffende gemeenschapsrecht im
mers niet in gevaar brengen. 

3.2. Nationaal procedurerecht en op gemeenschapsrecht gebaseerde vor-
deringen 

134. In de reeds vaak vermelde arresten Rewe en Comet, besliste het Hof dat 
door ,de vaststelling van redelijke beroepsterrnijnen op straffe van verval 
van recht" de uitoefening van het gemeenschapsrecht niet praktisch onmo
gelijk wordt gemaakt (H.v.J., 16 december 1976, Rewe, 33176, fur., 1989; 
H.v.J., 16 december 1976, Comet, 45176, fur., 2043. Terloops moge aange
merkt dat voor een aanverwant en even belangwekkend probleem, dat van de 
eenmaking van het procesrecht in Europa, een rapport werd opgesteld door 
de werkgroep o.l.v. Marcel Storme: zie Storme, M., Approximation of 
procedural laws in Europe. Rapprochement du droit judiciaire en Europe, 
Antwerpen, 1994). Die regel moet in verband worden gebracht met de vaste 
rechtspraak van het Hof van Justitie volgens dewelke een uitspraak van het 
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Hof het recht verklaart en preciseert, en niet creeert (H.v.J., 10 juli 1980, 
Ariete, 811/79, fur., 2545, r.o. 6; en H.v.J., 10 juli 1980, Mireco, 826179, 
fur., 2559, r.o. 7). Als een rechtsonderhorige dus pas na een bepaalde 
uitspraak van het Hof inzicht krijgt in de voile draagwijdte van zijn commu
nautaire rechten, moet daarom geen nieuwe procesterrnijn worden geopend. 
Dat neemt niet weg dat indien het nationale recht voorziet dat een terrnijn 
begint te lopen vanaf een bepaald feit of vanaf het kenbaar worden van een 
bepaalde onregelmatigheid, dit door de nationale rechter zo kan, en allicht 
zelfs moet, worden toegepast dat een dergelijke uitspraak van het Hof van 
Justitie het ogenblik is waarop een dergelijke terrnijn aanvangt (zie bijvoor
beeld H.v.J., 21 september 1983, Deutsche Milchkontor, 205-212/82, fur., 
2633; en H.v.J., 29 juni 1988, Deville, 240/87, fur., 3513). In de bestudeerde 
periode zijn hoofdzakelijk drie problemen aan bod gekomen: pogingen van 
Lid-Staten om via ,uitzonderingsprocesrecht'' de werking in de tijd van 
uitspraken van het Hof van Justitie te beperken; de vraag welke termijn een 
redelijke termijn is in de zin van Rewe en Comet; en, opnieuw, het probleem 
van de niet correct omgezette richtlijn. 

3 .2.1. Uitzonderingsprocesrecht 

135. Er is een duidelijke schending van het gemeenschapsrecht wanneer een 
Lid-Staat de werking in de tijd van een prejudiciele uitspraak van het Hof van 
Justitie probeert te beperkenYiazijnnationale re_cht.Jn hJ:!J arresLGravi~r Vl\ll 

13 februari 1985 besliste het Hof dat wanneer een student uit een andere Lid
Staat een hoger inschrijvingsgeld dient te betalen dan een Belgische student 
er sprake is van een verboden discriminatie op grond van nationaliteit 
(H.v.J., 13 februari 1985, Gravier, 293/83, fur., 593). Belgie paste zijn 
wetgeving aan, doch nam ook een bepaling op volgens dewelke geen 
inschrijvingsgeld kon worden terugbetaald, tenzij een vordering daartoe 
was ingesteld v66r 13 februari 1985. Een dergelijke bepaling is strijdig 
met het gemeenschapsrecht omdat zij voor iedereen die niet in dat geval 
was de uitoefening van de communautaire rechten volstrekt onmogelijk 
maakt (H.v.J., 2 februari 1988, Barra, 309/85, fur., 355, r.o. 19; enkel het 
Hof van Justitie zelf kan de werking in de tijd van zijn prejudiciele uitspraken 
moduleren (zie verder nr. 218 e.v.), in casu had het Hof dat niet gedaan). 

136. Een gelijkaardige, doch subtielere regeling was door Frankrijk inge
voerd nadat het Hof in het arrest Humblot van 9 mei 1985 een bijzondere 
belasting op motorrijtuigen strijdig had bevonden met artikel95 EG (112/84, 
fur., 1367). De Franse wet die na het arrest de toestand beoogde te regula
riseren, verwees naar de algemene termijnen voor het indienen van bezwaar
schriften voorzien in het Livre des procedures fiscales: uiterlijk 31 december 
van het tweede jaar volgend op de betaling van de bestreden belasting of 
volgend op de datum waarop het feit waarop het bezwaarschrift is gebaseerd, 
zich heeft voorgedaan. De Franse ,regulariseringswet' ', bepaalde echter ook 
dat voor belastingsplichtigen die na 9 mei 1985 een bezwaarschrift hadden 
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ingediend, de betreffende termijn ,ingaat op de dag waarop de bijzondere 
be lasting is betaald''. De betreffende belastingsplichtigen konden zich bijge
volg niet beroepen op de tweede termijn voorzien in het Livre des procedures 
fiscales, en het arrest van 9 mei 1985 aanmerken als ,feit waarop het 
bezwaarschtift is gebaseerd''. Aldus kon de voor 1983 betaalde ,bijzondere 
belasting'' niet worden teruggevorderd. Het hof was formeel: 

, Uit het voorgaande volgt, dat een nationale wetgever, na een arrest van 
het Hof waarbij een bepaalde wettelijke regeling onverenigbaar met het 
Verdrag is verklaard, geen procedureregels mag invoeren waardoor de 
mogelijkheden tot het vorderen van terugbetaling van belastingen die ten 
omechte krachtens die wettelijke regeling zijn geheven, specifiek worden 
bekort." (r.o. 13). 

3.2.2. Redelijke termijn 

137. Wat het vraagstuk van de redelijke termijn betreft, moet er op worden 
gewezen dat het Hof zich nog niet expliciet heeft uitgesproken over een 
bepaalde rninimumduur die een termijn in een bepaalde situatie zou moeten 
bedragen opdat de vereiste van de redelijke termijn zou zijn vervuld. Het is 
echter duidelijk dat bij de beoordeling van de redelijkheid van een terrnijn 
natuurlijk niet aileen de duur moet worden in acht genomen, maar ook 
bepaalde toepassingsmodaliteiten, zoals het tijdstip waarop de termijn begint 
te lopen of een mogelijkheid tot verlenging wegens overmacht. 

138. Dat laatste punt was aan de orde in het arrest Bessin et Salson. Een 
verzoek om terugbetaling van ten onrechte betaalde invoerrechten voor 
goederen ingevoerd uit Marokko, was door de Franse overheid afgewezen 
omdat het was ingediend buiten de door de Franse wetgeving voorgeschre
ven termijn van drie jaar. De verzoekers beriepen zich echter op overmacht 
omdat de voor terugbetaling nodige certificaten van oorsprong pas na afloop 
van die termijn door de Marokkaanse autoriteiten waren afgeleverd. In 
tegenstelling tot de communautaire regeling, die op de feiten niet van 
toepassing was (de feiten dateren van v66r 1 juli 1980, zie m. 114) hoewel 
zij op het ogenblik van de uitspraak al negen jaar in voege was, voorzag de 
Franse douanewet geen mogelijkheid tot verlenging van de termijn wegens 
overmacht. Het Hof oordeelde dat een dergelijke regeling de uitoefening van 
communautaire rechten niet onmogelijk maakte, zodat het gemeenschaps
recht de toepassing ervan niet verhinderde. 

139. Wat de duur van een redelijke terrnijn betreft, hebben de advocaten
generaal Mischo en Jacobs er op gewezen dat de door het gemeenschapsrecht 
voorziene terrnijnen voor procedures voor het Hof en het Gerecht, een goede 
barometer vormen voor het al of niet ,redelijk'' zijn van nationale terrnijnen 
(advocaat-generaal Mischo in zijn conclusie bij zaak C-208/90, Emmot, Jur., 
1991, I-4269, nr. 19; advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie bij zaak C-
312/93, Peterbroek, n.n.g., nr. 30). Een nationale termijn die niet aanmerke-
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lijk korter is dan een vergelijkbare communautaire terrnijn (bijvoorbeeld de 
terrnijn van twee maanden om een vemietigingsberoep in te stellen tegen een 
gemeenschapsmaatregel) zal het Hof allicht nooit als ,onredelijk'' bestem
pelen. Omgekeerd betekent dat echter niet dat een terrnijn die strikter is dan 
een communautaire terrnijn automatisch onredelijk zou zijn (de terrnijn die 
aan de orde was in zaak 33176 Rewe en zaak 45176, Comet bedroeg slechts 
dertig dagen, het Hofheeft zich echter niet uitdrukkelijk over de redelijkheid 
van die terrnijn uitgesproken). Dit blijkt mutatis mutandis uit Bessin et 
Salson. Zoals gezegd was de Franse regeling daar meer beperkend dan de 
communautaire. Nietternin achtte het Hof de Franse regeling niet onredelijk. 

3.2.3. Nationale procestermijnen en inroepbaarheid 
van richtlijnen 

140. Tenslotte is ook in deze context het probleem van de niet tijdig 
(correct) omgezette richtlijn opgedoken. Wanneer begint een procesterrnijn 
te lopen voor een particulier die zich tegen de overheid wil beroepen op een 
niet omgezette richtlijn? In het arrest Emmot antwoordde het Hof dat die 
terrnijn niet begint te lopen v66r de richtlijn naar behoren in nationaal recht is 
omgezet, ook niet als die particulier reeds eerder kennis had van zijn 
mogelijkheden op basis van de richtlijn, en zelfs niet als het Hof zich daar 
in een eerder arrest uitdrukkelijk heeft over uitgesproken (H.v.J., 25 juli 
1991, Emmot,C208/9Q, luL.,l:_4262).Jn casu eiste m~vrouw Emmot een 
uitkering waarop zij recht had op grond van richtlijn 7917 betreffende gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen inzake sociale zekerheid, zoals door 
het Hof ge'interpreteerd in Cotter en McDermott I (24 maart 1987, 286/85, 
Jur., 1453) en Cotter en McDermott II (13 maart 1991, C-377/89, Jur., I-
1155). De omzettingsterrnijn van deze richtlijn was verstreken op 22 decem
ber 1984 en kon bijgevolg door een particulier tegen de overheid worden 
ingeroepen vanaf de dag ema. Een rechtsvordering als die van mevrouw 
Emmot moest volgens het Ierse recht echter worden ingesteld ,binnen drie 
maanden na het tijdstip waarop de gronden voor het verzoek zich voor de 
eerste maal hebben voorgedaan" (r.o. 13). Mevrouw Emmot stelde haar 
vordering pas in in 1988 en de Ierse autoriteiten wierpen op dat de terrnijn 
voor het instellen van een dergelijke vordering was verlopen en haar vorde
ring bijgevolg niet toewijsbaar was. De Ierse rechter vroeg het Hof of de 
Ierse overheid zich eigeniijk wei op het nationaie procesrecht kon beroepen 
om aan de werking van de richtlijn te ontsnappen. 

141. Een eigenaardig aspect van deze zaak was wei dat de Ierse overheid 
niet aangaf wanneer de terrnijn van drie maanden voigens haar was beginnen 
Iopen: op 23 december 1984, dag na het verstrijken van de omzettings
terrnijn, of op 24 maart 1987, datum van het arrest Cotter en McDermott I 
(conclusie advocaat-generaai Mischo, nr. 23). In dat verband moet worden 
vermeid dat mevrouw Emmot onrniddellijk na de uitspraak in Cotter en 
McDermott I briefwisseiing was begonnen met de betreffende dienst om de 
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door haar beoogde uitkering te ontvangen met ingang vanaf 23 december 
1984. De administratie antwoordde dat haar verzoek nog niet kon worden 
onderzocht omdat de richtlijn in kwestie nog voorwerp was van geschil voor 
de High Court. Na de uitspraak zou haar verzoek echter onmiddellijk worden 
behandeld. Die verdere behandeling bleef echter uit, en toen mevrouw 
Emmot naar de rechter stapte beriep diezelfde overheid zich op een termijn
overschrijding. Het is echter onduidelijk in welke mate de termijnoverschrij
ding te wijten zou zijn geweest aan bet gedrag van de administratie. In zijn 
uitspraak besteedt bet Hof bier dan ook weinig aandacht aan. Het vermeldt de 
handelswijze van de betrokken overheid enkel bij de samenvatting van de 
feiten en niet bij de motivering van zijn beslissing. 

142. Ook advocaat-generaal Mischo besteedt weinig aandacht aan bet mo
gelijke vertragende gedrag van de overheid, en beschouwt dit zeker niet als 
een decisief element (nr. 34-37). Zijn standpunt was dat de betreffende 
termijn niet kon gaan lopen ,v66r bet tijdstip waarop de verzoeker rede
lijkerwijs kennis moest hebben van de rechtstreekse werking van de bepaling 
waarop hij zich beroept, en, in voorkomend geval, van haar precieze draag
wijdte, indien deze niet duidelijk was''. Met andere woorden vanaf de datum 
van uitspraak van Cotter & McDermott I en Cotter & McDermott II (nr. 30 
van de conclusie). Het Hof is verder gegaan dan zijn advocaat-generaal. Het 
velt een zeer algemeen gemotiveerd arrest, met een evenzeer algemene 
draagwij dte: 

, Zolang een richtlijn niet naar behoren in nationaal recht is omgezet, zijn 
particulieren niet in staat, de precieze omvang van hun rechten te kennen. 
Deze voor particulieren onzekere situatie blijft zelfs bestaan nadat het Hof 
in een arrest heeft beslist, dat de betrokken Lid-Staat niet aan zijn 
verplichtingen uit de richtlijn heeft voldaan, en zelfs indien het Hof heeft 
beslist, dat een van de bepalingen van de richtlijn voldoende duidelijk en 
onvoorwaardelijk is om voor de nationale rechter te kunnen worden 
ingeroepen. 

Alleen een juiste omzetting van de richtlijn kan aan deze onzekerheid een 
einde maken en eerst wanneer deze omzetting een feit is, is de rechts
zekerheid geschapen die nodig is om van particulieren te kunnen verlan
gen, dat zij hun rechten doen gelden. 

Hieruit volgt, dat tot bet moment waarop een richtlijn naar behoren is 
omgezet, een gebrekige Lid-Staat zich niet kan beroepen op termijnover
schrijding door een particulier die een procedure tegen hem instelt ter 
bescherming van de rechten die de bepalingen van die richtlijn de parti
culier toekennen, en dat een in het nationale recht vastgelegde beroeps
termijn niet v6?r dat tijdstip kan gaan lopen" (r.o. 21-23). 

143. Deze uitspraak lijkt vooral geconcipieerd vanuit nemo auditur en de 
bedoeling de Lid-Staten elke bescherming te ontzeggen tegen de gevolgen 
van hun eigen nalatigheid. Aldus wordt de druk op de Lid-Staten om richt-
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lijnen tijdig en correct in nationaal recht om te zetten nogmaals vergroot. 
Vanuit rechtspolitiek standpunt kan deze uitspraak dan ook worden bijge
treden maar vanuit rechtsmethodologisch standpunt is de beslissing niet vrij 
van kritiek. Er werd terecht op gewezen dat er een ongemakkelijke verhou
ding bestaat tussen het feit dat enerzijds een bepaling voldoende duidelijk en 
onvoorwaardelijk is om er zich op te beroepen voor een rechter, terwijl 
anderzijds diezelfde particulier niet in staat zou zijn de precieze omvang van 
zijn rechten te kennen (Oliver, P., ,Le droit communautaire et les voies de 
recours nationales", C.D.E., 1992, 348-374, p. 369). In dat licht lijkt het 
voorstel van advocaat-generaal Mischa de betere oplossing (vergelijk ook 
met de rechtspraak van het Hof betreffende de extra-contractuele aansprake
lijkheid van de Gemeenschap: de verjaringsterrnijn begint pas te lopen 
wanneer de schadelijder kennis heeft kunnen nemen van het schadeverwek
kende feit (H.v.J., 7 november 1985, Stanley Adams, 145/83, Jur., 3539)). 
Daar kan aan worden toegevoegd dat het in elk geval niet aanvaardbaar zou 
zijn de Emmot-regel toe te passen in een situatie van horizontale directe 
werking van een richtlijn, indien het Hof deze laatste stap dan toch zou zetten 
(vergelijk met de opmerkingen van advocaat-generaal Van Gerven betref
fende artikel 119 EG in zijn conclusie bij zaak C-128/93, Fisscher, Jur., 
1994, I-4586, nr. 31). 

144. In het arrest Steenhorst-Neerings lijkt het Hof gas terug te nemen 
(H.v.J., 27 oktober 1993, Steenhorst-Neerings, C~338/91, Jur:;- I=54'75): 
Het betrof daar opnieuw een toepassing van de sinds 23 december 1984 
direct werkende richtlijn 79/7 betreffende gelijke behandeling op het gebied 
van sociale zekerheid. Op 17 mei 1988 diende mevrouw Steenhorst-Neerings 
een aanvraag om arbeidsongeschiktheidsvergoeding in, zoals die haar reeds 
jarenlang zou zijn uitgekeerd ware zij een man geweest. De Nederlandse 
adrninistratie erkende de discrirninatie en de betreffende uitkering werd haar 
inderdaad toegekend, zij het slechts met ingang vanaf 17 mei 1987. De 
Nederlandse Algemene Arbeidsongeschiktheidswet beperkte de terugwer
kende kracht van de dekking van het betreffende risico immers in het 
algemeen tot een jaar voor de indiening van de aanvraag. Deze beperking 
gold evenzeer voor op grond van !outer nationaal recht ingediende aan
vragen. Volgens advocaat-generaal Darmon vloeide uit Emmot voort dat die 
beperking in de tijd mevrouw Steenhorst-Neerings niet kon worden tegen
geworpen omdat zij aldus slechts een gedeelte kon verwezenlijken van de 
rechten die haar sinds 23 december 1984 uit hoofde van de richtlijn toe
kwamen (nr. 29 van de conclusie). Uitgaande van Emmot en de andere nemo 
auditur rechtspraak van het Hof lijkt dit inderdaad het juiste besluit (zie ook 
advocaat-generaal Van Gerven in zijn conclusie bij zaak C-128/93, Fischer, 
Jur., I-4586; Curtin, D., annotatie van Marshall II, C.M.L.Rev., 1994, 631-
652). 

145. Het Hof oordeelde echter anders. Opvallend is dat het Hof eerst uit-
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drukkelijk verwijst naar de mogelijke vertragingsmanoeuvres van de Ierse 
overheid in de zaak Emmot. Vervolgens wijst het Hof op de verschillende 
aard van de termijnen in beide zaken. Andets dan bij een beroepstermijn 
zoals die in Emmot, wordt in Steenhorst-Neerings, aldus het Hof, het eigen
lijke recht van de justitiabele om zich op de richtlijn te beroepen niet 
aangetast. Er is enkel een beperking van de retro-actieve gevolgen. Het 
verval van recht dat voortvloeit uit het verstrijken van een beroepstermijn 
zoals die in Emmot 

,( ... ) beantwoordt aan de noodzaak te voorkomen dat de wettigheid van 
administratieve beslissingen te allen tijde kan worden aangetast.'' (r.o. 
22). 

Die noodzaak weegt, steeds volgens het Hof, echter niet op tegen de nood
zaak van bescherming van de rechten die een particulier door een richtlijn 
worden toegekend. De termijn die in Steenhorst-Neerings aan de orde is, is 
van een andere aard en beantwoordt 

,( ... ) aan de eisen van een goede administratie, met name de mogelijkheid 
om te kunnen controleren of de belanghebbende voldeed aan de voor
waarden voor het recht op uitkering, en om het arbeidsongeschiktheids
percentage te kunnen vaststellen, dat in de tijd kan varieren. Deze bepaling 
beantwoordt tevens aan de noodzaak het financieel evenwicht te bewaren 
van een stelsel waarin de door de verzekerden in een bepaald jaar 
ingediende aanvragen in beginsel moeten worden gedekt door de in dat 
jaar ge'inde premies." (r.o. 23). 

Een dergelijke termijn kan volgens het Hof wei de uitoefening van door een 
richtlijn toegekende rechten beperken. 

146. Deze argumentatie overtuigt niet. Elders heeft het Hof het financieel 
evenwicht van de sociale zekerheid als argument tegen het volledig door
werken van diezelfde richtlijn expliciet verworpen (H.v.J., 24 februari 1994, 
Roks, C-343/92, Jur., I-571, r.o. 35). Bovendien is het niet duidelijk waarom 
de noodzaak van controle in de sociale zekerheid wei belangrijker is dan de 
rechtsbescherming van de particulier, en de noodzaak ,te voorkomen dat de 
wettigheid van administratieve beslissingen te allen tijde kan worden aan
getast'' niet. Dat dit inderdaad geen beslissende factoren zijn heeft het Hof 
overigens met zoveel woorden gezegd in het arrest Johnson van 6 december 
1994 (C-410/92, n.n.g). In dat arrest diende het Hof zich uit te spreken in een 
zaak die eveneens betrekking had op richtlijn 7917 en zeer veel gelijkenis 
vertoont met Steenhorst-Neerings. Om haar situatie te onderscheiden van die 
in Steenhorst-Neerings voerde verzoekster onder andere aan dat de proble
men inzake controlemogelijkheden en financieel evenwicht van het sociale 
zekerheidsstelsel zich in haar specifieke geval niet stelden. De feitelijke 
juistheid van deze argumentatie werd niet betwist, maar in zijn antwoord 
zegt het Hof: ,Deze argumenten lijken niet beslissend'' (r.o. 32). Niettemin 
wijst het Hof daarna naar het precedent Steenhorst-Neerings, en herhaalt de 
daar gekozen oplossing. 
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147. Berst en vooral moet daarbij worden opgemerkt dat het wat vreemd is 
om de argumenten die althans volgens de tekst van een arrest de motivering 
van een bepaalde beslissing vormen als ,niet beslissend'' af te doen maar 
vervolgens, zonder bijkomende argumentatie, dezelfde beslissing te herha
len, met verwijzing naar die eerste uitspraak. Vervolgens rijst de vraag of er 
bij het Hof andere motieven hebben gespeeld die in de tekst van de arresten 
niet uitdrukkelijk worden vermeld. Het lijkt er in elk geval sterk op dat het 
Hof een impliciete redelijkheidstest doorvoert. In Emmot is het Hof zeer ver 
gegaan door een uitspraak te vellen met een zeer algemene draagwijdte. Een 
onverkorte toepassing van de Emmot-regel in een situatie als die in Steen
horst-Neerings, kan, zoals door de Nederlandse regering opgemerkt, ernstige 
problemen met zich brengen, die het Hof in Emmot allicht niet voor ogen 
had. Anderzijds verhindert het nationale recht de uitoefening van de com
munautaire rechten van mevrouw Steenhorst-Neerings en mevrouw Johnson 
slechts gedeeltelijk. De gekozen weg biedt aldus een redelijke compromis
oplossing (zie ook de opmerkingen van de Commissie bij zaak C-410/92, 
Johnson, zoals weergegeven in de conclusie van advocaat-generaal Gulmann 
in nr. 37). 

3.1.4. Het recht op een effectieve rechtsgang 

148. Het recht op adequate rechtsbescherming, het ,recht op een rechts
gang'' om communautaire rechten te kunnen afdwingen, is een van de 
algemene rechtsbeginselen van het Europees gemeenschapsrecht. Concreet 
betekent dit dat indien het nationale (proces)recht geen afdoende mogelijk
heid voorziet om voor de nationale rechter op te komen tegen een bepaalde 
met het gemeenschapsrecht strijdige situatie, die mogelijkheid dan direct 
voortvloeit uit het gemeenschapsrecht. Hoe dit in de nationale rechtsorde dan 
praktisch moet worden ingevuld is niet altijd even duidelijk. 

149. Een eerste arrest dat moet worden vermeld is Johnston waarvan de 
feiten reeds werden uiteengezet in nr. 23 (H.v.J., 15 mei 1986, Johnston, 222/ 
84, fur., 1651). In die zaak was echter een bepaling uit een richtlijn aan de 
orde die specifiek vereiste dat de mogelijkheid van een beroep in rechte werd 
voorzien. Dat het recht op een rechtsgang algemeen geldt, los van enige 
bepaling van secundair gemeenschapsrecht, bleek voor het eerst uit het arrest 
Heylens (H.v.J., Heylens, 222/86, fur., 4097, r.o. 14; zie ook H.v.J., 12 maart 
1987, Commissie I Duitsland ,Reinheitsgebot", 178/84, fur., 1227, r.o. 46; 
H.v.J., 7 mei 1991, Vlassopoulou, C-340/89, fur., I-2357, r.o. 22; H.v.J., 7 
mei 1992, Aguirre Borrell, C-104/91, I-3003, r.o. 15; H.v.J., 31 maart 1993, 
Kraus, C-19/92, fur., I-1663, r.o. 40). Heylens was een Belg, met e.en 
Belgisch diploma van voetbaltrainer die dat beroep uitoefende bij de Franse 
eersteklasser Lille Olympic Sporting Club. Een aanvraag om zijn Belgisch 
diploma gelijkwaardig te laten verklaren met een Frans werd door de 
bevoegde staatssecretaris, na advies van een bijzondere commissie, afge
wezen met een niet nader gemotiveerde beslissing. Dit had tot gevolg dat 
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Hey lens zijn beroep niet rechtmatig in Frankrijk kon uitoefenen. Toen hij dit 
toch deed werd hij voor de rechter gedaagd door de Union nationale des 
entrafneurs et cadres techniques professionnels de football. Ter zijner ver
dediging beriep hij zich op artikel 48 EG. In zijn prejudiciele verwijzing 
vroeg de nationale rechter onder andere of het gemeenschapsrecht een 
specifieke beroepsmogelijkheid vereist. Het Hof antwoordde dat, ter be
scherming van bet fundamenteel recht van vrije toegang tot bet arbeids
proces, bet gemeenschapsrecht de mogelijkheid van een beroep in rechte en 
een verplichting tot motivering van administratieve beslissingen oplegt. 

150. Vanuit nationaalrechtelijk standpunt rijst dan onmiddellijk de vraag 
welke rechter zich bevoegd moet verklaren om een dergelijk beroep te 
onderzoeken als bet nationale procesrecht geen bevoegde rechter aanduidt. 
In casu was deze uitspraak echter minder ingrijpend voor de Prause rechts
orde dan misschien op bet eerste gezicht zou lijken. Het Prause recht voorziet 
immers wel degelijk een mogelijkheid om een dergelijke beslissing van een 
staatssecretaris aan te vechten (rapport ter terechtzitting nr. 3; Timmermans, 
C.W.A., noot onder Heylens, A.A., 1989, 48, nr. 1). Het was dan ook ietwat 
eigenaardig dat de Prause rechter de vraag over de beroepsmogelijheid 
stelde. De beslissing van de bijzondere commissie kon naar Frans recht niet 
worden aangevochten, doch dat werd door bet Hof niet als problematisch 
ervaren omdat bet enkel een advies was en geen eindbeslissing (r.o. 16). Wat 
de vereiste van motivering betreft, geldt in bet Prause recht de regel dat de 
overheid naar aanleiding van een beroep tegen een niet gemotiveerde beslis
sing ten laatste tijdens de procedure zelf de motivering moet meedelen. 
Uiteindelijk was bet enkel die laatste regel die niet voldeed aan de door 
bet gemeenschapsrecht gestelde eisen van rechtsbescherming. Deze is niet 
voldoende gewaarborgd als een rechtsonderhorige de motivering van een 
beslissing niet k~nt op bet ogenblik dat hij dient te beslissen of hij aldan niet 
een beroep in rechtt:; instelt tegen die beslissing. 

151. In Factortame I waren de implicaties voor de nationale rechtsorde 
verregaander (H.v.J., 19 juni 1990, Factortame, C-213/89, Jur., I-2433; voor 
een kritische bespreking zie Simon, D. en Barav, A., ,Le droit communau
taire et la suspension provisoire des mesures nationales - Les enjeux de 
l'affaire Factortame", R.M.C., 1990, 591-597). De uitspraak deed dan ook 
heel wat stof opwaaien, zeker in Groot-Brittannie, bet land waarop bet arrest 
betrekking had. Er werd zelfs gewag gemaakt van een inbreuk op de Britse 
soevereiniteit (Vaughan D. en Randolph F., ,The Interface between Com
munity Law and National Law: the United Kingdom Experience", in Con
stitutional Adjudication in European Community and National Law -
Essays for the Hon. Mr. Justice T.F. O'Higgings, Curtin D. en O'Keeffe 
D. (eds)., Dublin, Butterworth, 1992,219-228, op p. 223-224). De aanleiding 
voor dit arrest was een Britse wet die beoogde een einde te maken aan de 
zogenaamde ,quota hopping" in de visserij: Spaanse vissers laten daarbij 

245 



hun schepen onder Engelse vlag varen teneinde de Britse visquota te kunnen 
,bevissen". De gewraakte wet voerde een nieuw scheepsregister in waarin 
schepen enkel konden worden ingeschreven indien zij voldeden aan be
paalde voorwaarden inzake eigendom en exploitatie die duidelijk discrimi
neerden op grand van nationaliteit. Schepen die niet aan die voorwaarden 
voldeden konden niet meer vissen. De eigenaars van de geweerde schepen 
bestreden de geldigheid van dit nieuwe scheepsregister voor de nationale 
rechter in een door hen ingestelde procedure van judicial review, en beriepen 
zich daarbij op de strijdigheid met het gemeenschapsrecht. De nationale 
rechter stelde terzake een prejudiciele vraag aan het Hof van Justitie (het Hof 
achtte de betreffende regeling strijdig met artikel 52 EG, zie H.v.J., 25 juli 
1991, Factortame II, C-221189, fur., I-3905; en H.v.J., 4 oktober 1991, 
Commissie I Verenigd Koninkrijk, C-246/89, fur., I-4585). Het feit dat het 
gemeenschapsrecht hier niet gebruikt werd als ,schild'' tegen toepassing van 
nationaal recht in een strafrechtelijke of administratiefrechtelijke procedure, 
maar als ,zwaard'' om een nationale wet aan te vallen die kart na het 
inleiden van de procedure voor de nationale rechter in werking zou treden, 
heeft zijn belang. Tijdens de procedure bleef de onmogelijkheid tot vissen 
immers voortduren tot de uitspraak ten grande, hetgeen dreigde te leiden tot 
de teloorgang van een groot deel van de betrokken ondememingen (zie de 
beslissing tot verwijzing, House of Lords, R v Secretary of State for Trans
port, ex p Factortame Ltd, All England Law Reports, 1989, deel 2, 692, op 
P• 700), Indien er hier sprake zou geweestzijn van een strafprocedure,-had de 
Engelse rechter de vervolging kunnen opschorten tot na het prejudicieel 
arrest van het Hof (ibidem p. 702). In casu vereiste een toelating om 
voorlopig verder te vissen echter dat de Engelse regering via voorlopige 
maatregelen het verbod werd opgelegd de betwiste wet nag verder af te 
dwingen. Volgens een aloude regel van common law was dit echter onmoge
lijk. Het was uiteindelijk het House of Lords dat in dezelfde zaak een tweede 
keer verwees naar het Hof van Justitie, met de vraag of een Engelse rechter 
een dergelijke bevoegdheid rechtstreeks uit het gemeenschapsrecht kan 
putten. In zijn antwoord op deze laatste vraag grijpt het Hof terug naar de 
in het begin van dit hoofdstuk vermelde rechtspraak betreffende het samen
werkingsbeginsel van artikel5 EG (H.v.J., 10 juli 1980, Ariete, 811179, fur., 
2545; en H.v.J., 10 juli 1980, Mireco, 826179, fur., 2559; zie nr. 105), alsook 
naar de noodzaak van de verzekering van de voile werking van het gemeen
schapsrecht zoals omschreven in Simmenthal (H.v.J., 9 maart 1978, Simmen
thal, 106177, fur., 629; zie daarover Maresceau, M. en Trom, J.J.M., o.c. 
nr. 1, nr. 65-66). Het Hof besluit dat daaraan zou worden afgedaan 

,( ... ) wanneer een rechter bij wie een door het gemeenschapsrecht be
heerst geding aanhangig is, door een regel van nationaal recht zou kunnen 
worden belet, voorlopige maatregelen te gelasten ter verzekering van de 
voile werking van de uitspraak die moet worden gedaan over het bestaan 
van de rechten waarop krachtens het gemeenschapsrecht een beroep wordt 
gedaan. Bijgevolg is een rechter die onder deze omstandigheden voor-
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lopige maatregelen zou gelasten, indien een regel van nationaal recht zich 
daar niet tegen verzette, verplicht, deze regel buiten toepassing te laten'' 
(r.o. 21). 

Impliciet blijkt dat het Hof niet verlangt dat de nationale rechter altijd 
voorlopige maatregelen gelast, maar enkel als de ,omstandigheden'' dat 
rechtvaardigen (Het hof vermeldt dit niet uitdrukkelijk, maar een nationale 
rechter zal die voorlopige maatregelen alleen maar moeten nemen als de 
basisvoorwaarden daartoe, de fumus boni iuris en de dreigende ( ernstige en 
onherstelbare schade) aanwezig zijn. Dat zijn immers de ,quasi-universele" 
voorwaarden voor voorlopige maatregelen die voorkomen in bijna alle 
nationale rechtsstelsels, en in het gemeenschapsrecht zelf. Zie de conclusie 
van advocaat-generaal Tesauro in nr. 26. Voor de toepassing ervan in de 
Factortame zaak, zie de beslissing van het House of Lords, R v Secretary of 
State for Transport, ex p Factortame Ltd (No. 2), All England Law Reports, 
1991, deel 1, 106. Zie ook H.v.J., 21 februari 1991, Zuckeifabrik Suder
dithmarshen, C-148/89 en C-92/89, fur., I-415). 

152. Een minder bekende zaak is Oleificio Borelli (H.v.J., 3 december 1992, 
Oleificio Borelli, C-97/91, fur., I-6313). Nochtans vereist het Hof ook bier 
van de nationale rechter dat hij de nationale procesvoorschriften op een 
,creatieve" wijze toepast. Dit arrest werd geveld in een rechtstreeks ver
nietigingsberoep voor het Hof van Justitie tegen een beslissing van de 
Commissie waarbij deze negatief reageerde op een aanvraag voor subsidies 
bij de afdeling orientatie van het Europees orientatie- en garantiefonds voor 
de landbouw. Een van de vereisten voor het toekennen van de steun was 
echter een gunstig advies van de bevoegde nationale overheid over het 
aangevraagde project. In casu had de regionale raad van Ligurie, de be
voegde ltaliaanse overheid, negatief geadviseerd. V oor de Commissie was 
dit advies bindend en deze had bijgevolg de subsidie geweigerd. Het was 
deze laatste beslissing van de Commissie die voor het Hof werd aangevoch
ten wegens onwettigheid van de beslissing van de regionale raad. Het Hof 
verklaarde zich echter onbevoegd om in een rechtstreeks beroep te oordelen 
over de wettigheid van een beslissing van een nationale overheid. De 
verzoeker had er echter op gewezen dat indien het Hof van Justitie niet 
zou oordelen, hij zonder enige rechtsbescherming zou blijven, omdat de 
beslissing van de regionale raad naar Italiaans recht niet voor beroep vatbaar 
was omdat het een louter voorbereidende handeling betrof. Het Hof repli
ceerde dat gezien de Commissie gebonden was door het negatief advies van 
de nationale autoriteit, dit advies een bindende beslissing was. Met verwij
zing naar zijn Heylens-rechtspraak besloot het dan ook: 

,Il appartient, des lors, aux juridictions nationales de statuer, le cas 
echeant a pres renvoi prejudiciel a la Cour, sur la legalite de 1' acte national 
en cause, dans les memes conditions de controle que celles reservees a tout 
acte definitif qui, pris par la meme autorite nationale, est susceptible de 
faire grief a des tiers, et par consequent, de considerer comme recevable le 
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recours introduit a cette fin, meme si les regles de procedure internes ne le 
prevoient pas en pareil cas." (r.o. 13, eigen cursivering). 

153. Tenslotte kan hier ook nog de reeds besproken zaak Marshall II worden 
aangehaald. Naar Engels recht bleek de rechter bij wie die zaak aanhangig 
was immers onbevoegd voor bet toekennen van intresten. Als gevolg van bet 
arrest van het Hof diende de Britse rechter die regel opzij te zetten (zie nr. 24 
en zie Brealey M. en Hoskins M., Remedies in EC Law, Longman, London, 
1994, 60; Curtin D., annotatie Marshall II, C.M.L.Rev., 1994, 642-643). 

154. Deze uitspraken brengen ons bij de vraag hoe ,creatief'' de nationale 
rechter eigenlijk dient te zijn. Zo zou men zich bijvoorbeeld kunnen afvragen 
of een nationale rechter, op grond van het gemeenschapsrecht, zelf een 
volledig nieuwe ,rechtsgang" in bet leven zou moeten roepen, of zelf 
bepaalde procedures zou moeten ,uitvinden''. De rechtspraak van bet Hof 
lijkt inderdaad soms die richting uit te gaan (zie de conclusie van advocaat
generaal Mischo bij Gevoegde zaken C-6/90 en C-9/90, Francovich, fur., 
1991, op p. I-5380), maar daar moet meteen aan worden toegevoegd dat de 
praktijk naar alle waarschijnlijkheid veel minder spectaculair zal zijn dan de 
theorie misschien laat vermoeden. Het gevolg van Johnston was enkel dat 
een bijzondere bewijsregel buiten toepassing moest worden gelaten. In 
nr. 150 werd er reeds op gewezen dat de concrete gevolgen van Heylens 
niet echt verregaand waren. Het concrete gevolg van Factortame I was ook 
niet dat de nationale rechter een volledig nieuwe remedy diende toe te 
passen. De mogelijkheid om voorlopige maatregelen toe te kennen bestaat 
in bet Engelse recht. De Engelse rechter diende enkel de oude regel van 
common law, dat geen voorlopige maatregelen kunnen worden gelast tegen 
de regering buiten toepassing te laten (zie Brealey M. en Hoskins M., o.c. 
nr. 153, p. 61; Oliver, P., ,Interim Measures: Some Recent Developments'', 
C.M.L.Rev., 1992, 16-17). In Oleificio Borelli kon de beslissing van de 
regionale raad van Ligurie niet worden aangevochten voor de nationale 
rechter omdat deze naar Italiaans recht slechts een voorbereidende beslissing 
was. Uit het arrest van bet Hof van Justitie bleek echter dat die kwalificatie 
verkeerd was en dat bet eigenlijk een definitieve beslissing betrof. Het 
aanvechten van een dergelijke definitieve beslissing is naar Italiaans recht 
perfect mogelijk. 

155. De rechtsstelsels van de Lid-Staten zijn door de jaren been gegroeide 
volwaardige rechtssystemen, die in bet algemeen de rechtsonderhorigen 
voldoende garanties bieden inzake rechtsbescherming. Slechts uitzonderlijk, 
en in bepaalde, specifieke situaties, zal dat systeem niet voldoen aan de door 
bet gemeenschapsrecht gestelde eisen. In dergelijke situaties zal een voor 
effectieve rechtsbescherming nodige rechterlijke maatregel of toe gang tot de 
rechter, bet betreffende nationale rechtssysteem meestal niet volledig 
vreemd zijn, doch in de concrete omstandigheden niet beschikbaar. Theo-
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retiscb gezien zou de recbtspraak van Hof er inderdaad kunnen toe leiden dat 
de nationale recbter zelf een volledig nieuwe rechtstoegang of een volledig 
nieuwe ,remedy'' moet ,uitvinden' '. Gezien de graad van ontwikkeling van 
de rechtsstelsels zal de nationale rechter echter waarschijnlijk niet verder 
moeten gaan dan het naar analogie toepassen van reeds bestaande procedu
res. 

156. Het is tegen de acbtergrond van deze opmerkingen dat men bet ,dis
sidente" arrest Rewe I Hauptzollamt Kiel moet lezen (H.v.J., 7 juli 1981, 
Rewe I Hauptzollamt Kiel, 158/80, fur., 1805. Dit arrest moet worden 
onderscheiden van het bier reeds vele malen geciteerde H.v.J., 16 decem
ber 1976, Rewe, 33176, fur., 1989). Daar staat immers te lezen dat bet 
verdrag 

,( ... ) niet naast de reeds door het nationale recbt gegeven recbtsrniddelen 
heeft willen voorzien in andere beroepsmogelijkheden voor de handba
ving van bet gemeenschapsrecht voor de nationale rechter." (r.o. 44). 

Een overweging die wordt bekritiseerd, en op bet eerste gezicht inderdaad 
moeilijk te verzoenen is met de andere in deze afdeling besproken recht
spraak (Oliver P., o.c. nr. 143, 351). In het licbt van bet hierboven gezegde 
moet deze mogelijke tegenstelling ecbter worden afgezwakt, zeker als men 
in acht neemt dat bet Hof er in zijn arrest onrniddellijk aan toevoegde: 

,( ... ) Het door het Verdrag ingevoerde stelsel van recbtsbescherrning, ( ... ), 
boudt evenwel in dat elk door het nationaal recht geboden type rechts
vordering moet kunnen worden gebruikt om de eerbiediging van recht
streeks werkende gemeenschapsbepalingen te verzekeren op dezelfde 
voorwaarden inzake ontvankelijkheid en procedure als zouden gelden 
indien bet erom ging de eerbiediging van nationaal recht te verzekeren." 
(R.o. 44, zie ook r.o. 40 waar het Hof de prejudiciele vraag berformuleert 
als de vraag of een bepaald in het nationaal recht bestaand vorderingsrecht 
,onder vergelijkbare omstandigheden in het kader van de communautaire 
rechtsorde" kan worden toegepast ter vrijwaring van communautaire 
rechten. Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Mischo in de ge
voegde zaken C-6/90 en C-9/90, Francovich, fur., 1991, 1-5357, nr. 47. 
Vergelijk ook met H.v.J., 27 oktober 1993, van Gernert-Derks, C-337/91, 
fur., 1-5435, r.o. 33; en de volgende overweging uit H.v.J., 9 juli 1985, 
Bozzetti, 179/84, fur., 2301, r.o. 17: ,( ... ) moet de rechtsorde van elke Lid
Staat de rechterlijke instantie aanwijzen die bevoegd is om kennis te 
nemen van geschillen betreffende individuele rechten die aan de commu
nautaire recbtsorde zijn ontleend, echter met dien verstande dat de Lid
Staten gebouden zijn, een effectieve bescherrning van die rechten te 
verzekeren. Beboudens dit laatste, dient bet Hof zich niet in te laten met 
de beslecbting van bevoegdbeidsvragen die op bet niveau van de nationale 
rechterlijke organisatie kunnen rijzen ( ... )"). 

157. De uiteindelijke conclusie lijkt te zijn dat men er zicb moet voor 
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boeden op grond van de besproken rechtspraak al te ,spectaculaire" ideeen 
te lanceren over de mogelijkheden van de nationale rechter om bevoegd
heden uit te oefenen die hem eigenlijk niet toekomen uit hoofde van zijn 
nationaal recht. W at niet wil zeggen dat verrassende resultaten zijn uitge
sloten. In de Belgische rechtsorde zou dit misschien het geval kunnen zijn 
met het Arbitragehof. Dit is bevoegd voor een vernietigingsberoep tegen een 
wet die strijdig zou zijn met het gelijkheids- en non-discriminatie-beginsel 
van artikel 10 en 11 van de Grondwet. Met toepassing van de hierboven 
besproken rechtspraak van het Hof van Justitie zou men dan ook kunnen 
besluiten dat het Arbitragehof zich in principe ook bevoegd zou moeten 
verklaren om te oordelen over een vordering uitgaande van een onderdaan 
van een andere Lid-Staat van de Gemeenschap, die zich enkel beroept op het 
discriminatieverbod van artikel 6 EG. Men zou natuurlijk kunnen aanvoeren 
dat een dergelijke bevoegdheid van het Arbitragehof niet nodig zou zijn voor 
het verwezenlijken van een effectieve rechtsbescherming. De betreffende 
EG-onderdaan zou altijd een exceptie van onwettigheid kunnen inroepen 
indien hij zou worden geconfronteerd met een toepassing van de gewraakte 
wet. Er zijn echter zeker omstandigheden waar een exceptie van onwettig
heid inzake kwaliteit van rechtsbescherming geen volwaardig alternatief 
biedt voor een directe vernietigingsprocedure (bier moet wel aan worden 
toegevoegd dat het Arbitragehof zich wellicht ook, en vlotter, bevoegd zal 
verklaren voor een dergelijke vordering als men art. 6 EG aanvoert in 
combinatie met art. 10 en 11 van de Grondwet). 

158. -De aansprakelijkheid van een Lid-Staat ten aanzien van een parti
culier voor schade veroorzaak door schending van het gemeenschapsrecht
Een van de drukst besproken arresten van de voorbije jaren is het arrest 
Francovich (H.v.J., 19 november 1991, Francovich en Bonifaci, C-6/90 en 
C-9190, fur., I-5357; bevestigd door H.v.J., 16 december 1993, Wagner 
Miret, C-334/92, fur., I-6911, r.o. 22; H.v.J., 14 juli 1994, Faccini Dori, 
C-91/92, fur., I-3328, r.o. 27. Voor besprekingen zie bijvoorbeeld Arts, D., 
,Het Francovich arrest en zijn toepassing in de Belgische rechtsorde' ', 
T.B.P., 1993, 495-510; Gilliams, H., ,Overheidsaansprakelijkheid bij schen
ding van Europees gemeenschapsrecht", R.W., 1991-1992, 877-880; Bet
lem, G. en Rood, E., ,Francovich-aansprakelijkheid", N.J.B., 1992, 250-
255; Brenninkmeijer, A.F.M., ,Het Francovich-arrest - Een staats- en 
bestuursrechtelijke benadering", N.f.B., 1992, 256-259; Steiner, J., ,From 
direct effects to Francovich: shifting means of enforcement of Community 
Law", E.L.R., 1993, 3-22; Ross, M., ,Beyond Francovich", M.L.R., 1991, 
55-73; Van Gerven, W., ,Bescherming van individuele rechten op basis van 
normatieve aansprakelijkheid in het Europees gemeenschapsrecht' ', T.P.R., 
1993, 5-31). Daar besliste het Hof dat een Lid-Staat, op grond van het 
gemeenschapsrecht, ten aanzien van een particulier aansprakelijk is voor 
schade veroorzaakt door een inbreuk op gemeenschapsrecht. Reeds v66r 
deze uitspraak van het Hof van Justitie was duidelijk dat een voor de 
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nationale rechter, tegen een overheid van een Lid-Staat ingestelde vordering 
tot schadevergoeding, een efficient middel kon zijn om de rechtsbescher
ming in het Europees gemeenschapsrecht te verbeteren. Terecht ging men er 
van uit dat op basis van de hierboven behandelde Rewe- en Comet-recht
spraak een dergelijke vordering kon worden ingesteld op grond van de in het 
nationale recht geldende regels betreffende overheidsaansprakelijkheid. Die 
nationaalrechtelijke regimes inzake overheidsaansprakelijkheid zijn echter 
vaak zeer beperkend, hetgeen de succesrijke afloop van een dergelijke 
vordering wegens schending van gemeenschapsrecht in belangrijke mate 
hypothekeert (Schockweiler, F., La responsabilite de l'autorite nationale en 
cas de violation du droit communautaire, R.T.D.E., 1992, p. 47. Voor de 
problemen die zich m.b.t. dergelijke vorderingen voordeden in de Engelse en 
de Franse rechtsorde, alsook voor een overzicht van het betreffende gemeen
schapsrecht v66r Francovich, zie Green, N., en Barav, A., ,Damages in the 
National Courts for Breach of Community Law", Y.E.L., 1986, 55-119; en 
Barav, A., ,Damages in the Domestic Courts for Breach of Community Law 
by National Public Authorities", in Non-contractual Liability of the Euro
pean Communities, Schermers, H.G., Heukels, T. en Mead, P (eds)., Dord
recht, Martinus Nijhoff, 1988, 149-168). Dit geldt zeker voor de aansprake
lijkheid van de wetgever die in de meeste Lid-Staten, en dat geldt zeker voor 
Belgie, niet ten voile wordt aanvaard (Steiner, J., o.c., p. 14; zie ook het 
rechtsvergelijkende onderzoek in Schockweiler, F., Wivenes, G. en Godart, 
J.M., ,Le regime de la responsabilite extra-contractuelle du fait d'actes 
juridiques dans la Communaute europeenne", R.T.D.E., 1990, 27-74, op 
p. 29-54). Nochtans zijn het vaak de nationale wetten die het gemeenschaps
recht schenden. Door in Francovich te beslissen dat ,de Lid-Staten" (dus 
inclusief de wetgever) op grand van het gemeenschapsrecht zelf, aansprake
lijk zijn voor de door rechtsonderhorigen opgelopen schade heeft het Hof de 
problemen en de lacunes van de louter nationaalrechtelijke regimes in be
langrijke mate opgevangen. 

159. Zoals onder nr. 22 aangegeven betrof deze zaak een vordering van twee 
werknemers van failliete ondernemingen tegen de Italiaanse staat tot betaling 
van het achterstallige loon dat hun insolvente werkgever hen niet kon betalen 
en dat zij evenmin konden verkrijgen van het waarborgfonds dat werd 
voorzien door richtlijn 80/987 omdat die richtlijn nog niet in het Italiaanse 
recht was omgezet. V oor die niet-omzetting was Italie intussen ook al 
veroordeeld door het Hof van justitie in een door de Commissie aangespan
nen procedure ex artikel 169 (H.v.J., 2 februari 1989, Commissie I ltalii!, 22/ 
87, fur., 1989, 143). Een rechtstreeks op de richtlijn gebaseerde vordering tot 
betaling van het door de richtlijn gewaarborgde bedrag werd afgewezen 
omdat de betreffende bepaling van de richtlijn geen directe werking had (zie 
hoger nr. 22). Daarna onderzocht het Hof echter de vraag of de Italiaanse 
staat door de betrokkenen aansprakelijk kon worden gesteld voor de schade 
die voor hen voortvloeide uit de niet tijdige omzetting van de richtlijn. 
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160. Berst kwam het Hof tot het besluit dat er in het gemeenschapsrecht in 
het algemeen een beginsel bestaat, 

,( ... ) dat de Lid-Staten verplicht zijn tot vergoeding van de schade die 
particulieren lijden als gevolg van schendingen van het gemeenschaps
recht die hen kunnen worden toegerekend.'' (r.o. 37). 

Het Hof baseert deze aansprakelijkheid op de eigen rechtsorde die het EEG
Verdrag in het leven heeft geroepen, de noodzaak de valle werking van het 
gemeenschapsrecht te verzekeren, en de samenwerkingsverplichting van 
artikel 5 EG. 

161. Het Hof wijkt hier dus af van de basisregel uit de Rewe- en Comet
rechtspraak volgens dewelke de procedurele en materiele regels die gelden 
voor een vordering die ten gronde betrekking heeft op gemeenschapsrecht, 
beheerst worden door het nationale recht. Overigens betreft die afwijking 
niet aileen het principe van de aansprakelijheid. Voor het in casu aan de orde 
zijnde probleem van de niet omzetting van richtlijnen geeft het Hof immers 
ook de voorwaarden aan die die aansprakelijkheid beheersen. Het Hof 
formuleert twee specifieke voorwaarden: de betreffende richtlijn moet rech
ten toekennen aan particulieren, en de inhoud van die rechten moet kunnen 
worden vastgesteld op basis van de richtlijn (het Hof vermeldt ook een derde, 
niet specifieke en voor de hand liggende voorwaarde, het causaal verband). 
In Francovich waren die voorwaarden vervuld. De niet omgezette richtlijn 
gaf de werkn.emers-heJ:recbt op gewaarborgde uitbetaling Vall acnferstallig 
loon. Verwijzend naar het eerste deel van zijn arrest, betreffende de uit de 
bepalingen van de richtlijn af te leiden minimumwaarborg besluit het Hof dat 
ook aan de tweede voorwaarde is voldaan. Voor de overige regels die een 
dergelijke vordering beheersen (bijvoorbeeld de bevoegde rechter, schade
begroting, verjaring) knoopt het Hof dan opnieuw aan bij de procesautono
mie en de Rewe- en Comet-regels (r.o. 42-43). 

162. De reden waarom het Hof hier een uitzondering maakt op de proces
autonomie van het nationale recht is wellicht dat de nood aan uniforme regels 
op communautair niveau ter vrijwaring van de voile werking van het 
gemeenschapsrecht voor deze aangelegenheid groter lijkt dan voor vele 
andere ,procedurele" materies (zie Green, N., en Barav, A., o.c .. nr. 158, 
119; Steiner, J., o.c. nr. 158, p. 12). Volgens Van Gerven zou dezelfde 
uitzondering op de Rewe- en Comet-regels ook gelden voor aansprakelijk
heidsvorderingen tussen particulieren (voor zover het natuurlijk aansprake
lijkheid wegens schending van het gemeenschapsrecht betreft, en in het 
bijzonder voor schending van de mededingingsbepalingen van artikel 85 
en 86 EG; Van Gerven, W., ,Non-contractual Liability of Member States, 
Community Institutions and Individuals for Breaches of Community Law 
with a View to a Common Law for Europe'', M.J., 1994, 32-35; zie ook zijn 
conclusie bij zaak C-128/92, Banks, Jur., 1994, I-1212, nr. 36-47). De wijze · 
waarop het recht van de Lid-Staten de problematiek van de aansprakelijkheid 
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tussen particulieren regelt, biedt de gelaedeerde echter veel meer garanties 
voor rechtsherstel dan de wijze waarop de aansprakelijkheid van de overheid 
(en in het bijzonder van de wetgever) wordt geregeld. Gezien de beperktere 
nood aan een gemeenschapsrechtelijk regime kan men dan ook betwijfelen 
of het Hof een dergelijke stap wel zal zetten. In de toekomst zal het Hof 
wellicht ook aansprakelijkheidsvoorwaarden vastleggen voor andere inbreu
ken van Lid-Staten op het gemeenschapsrecht dan het niet omzetten van 
richtlijnen. Het Hof krijgt daartoe de kans als het zich zal uitspreken over de 
zaken Brasserie du Pecheur (C-46/93, P.B., 1993, C 92/4) en Factortame III 
(C-48/93, P.B., 1993, C 94/13), beide prejudiciele zaken. De eerste betreft 
het befaamde Reinheitsgebot. Die Duitse regel verbood de verkoop inDuits
land van bier dat andere ingredienten bevatte dan gerstemout, hop, gist en 
water. Voor de producenten in de andere Lid-Staten had die regel als gevolg 
dat zij hun produkten niet op de Duitse markt konden verkopen. In 1987 werd 
Duitsland door het Hof van Justitie veroordeeld wegens schending van 
artikel 30 EG (H.v.J., 12 maart 1987, Commissie I Duitsland, 178/84, Jur., 
1227). Brasserie du Pecheur is een van de brouwerijen die lange tijd hun 
produkten niet op de Duitse markt konden verkopen en heeft ter vergoeding 
van de daardoor opgelopen schade een vordering tot schadevergoeding 
ingesteld tegen de Duitse staat. De feiten van de Factortame-saga werden 
reeds vermeld (zie nr. 151). De vraag die het Hof in Factortame III dient te 
beantwoorden is of wegens die schending van artikel 52 EG het Verenigd 
Koninkrijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de door de Spaanse vissers 
geleden schade. 

164. Bij het beantwoorden van deze vragen zal het Hof zich waarschijnlijk 
laten leiden door zijn eigen rechtspraak inzake artikel215 EG betreffende de 
aansprakelijkheid van de Gemeenschap. Volgens artikel 215 EG is die 
aansprakelijkheid immers gebaseerd op ,de algemene beginselen welke de 
rechtsstelsels der Lid-Staten gemeen hebben''. Het ligt voor de hand dat het 
Hof zich ook voor het probleem van de aansprakelijkheid van de Lid-Staten 
door die algemene beginselen zallaten inspireren. Bovendien kan het Hof de 
Lid-Staten moeilijk een strikter aansprakelijkheidsregime opleggen voor 
schendingen van het gemeenschapsrecht dan het (weinig strenge) regime 
dat geldt voor de EG instellingen zelf (conclusie van advocaat-generaal 
Mischa, nr. 71; Van Gerven, W., ,Bescherming van individuele rechten 
op basis van normatieve aansprakelijkheid in het Europese gemeenschaps
recht", o.c. nr. 158, p. 24. Anders: Schockweiler, F., La responsabilite de 
1' autorite nationale en cas de violation du droit communautaire, R. T.D.E., 
1992, p. 48-49). 

165. Hoe zal dat aansprakelijkheidsregime er dan uitzien? Het maken van 
voorspellingen omtrent toekomstige rechtspraak van het Hof is natuurlijk 
nooit zonder risico, maar in dit geval wijzen voldoende logische voortekenen 
in dezelfde richting om dit tach te wagen. Van de drie basisvoorwaarden van 
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elk aansprakelijkheidsregime fout, schade en causaal verband, zullen de 
laatste twee voorwaarden waarschijnlijk weinig problemen scheppen. Dat 
is ook zo onder het aansprakelijkheidsregime van artikel 215 EG. Wat de 
vereiste van fout of onrechtmatigheid betreft, lijkt de in Francovich gestelde 
vereiste dat de richtlijn rechten moet toekennen aan particulieren een verwij
zing naar de Schutznorm-vereiste die geldt voor de aansprakelijkheid van de 
Gemeenschap (Van Gerven, W., ,Non-contractual Liability of Member 
States, Community Institutions and Individuals for Breaches of Community 
Law with a View to a Common Law for Europe", o.c. nr. 162, 16). Volgens 
die regel kan er slechts sprake zijn van aansprakelijkheid bij schending van 
een hogere regel van gemeenschapsrecht, gegeven ter bescherrning van 
particulieren. Bij nader inzien kan een dergelijke vereiste echter weinig 
substantiele problemen opleveren. Als er geen hogere regel geschonden 
zou zijn, zou er immers geen sprake zijn van onrechtmatigheid. Als de 
betreffende regel niet de bescherming van particulieren zou beogen, of, in 
Francovich-termen, geen identificeerbare rechten zou toekennen aan parti
culieren, zal een schending ervan geen schade veroorzaken aan particulieren 
(zie nr. 306 e.v). Mede gezien de ruime toepassing die het Hof in zijn artikel 
215 rechtspraak heeft gegeven aan de Schutznorm-vereiste, lijken artikel 30 
EG en artikel 52 EG dan ook aan die voorwaarde te voldoen (zie ook verder 
nr. 307). 

166. -De centrale vraag-lijkt-te zullen-worden welke fout of onrechtmatig
heid, welke schending van het gemeenschapsrecht, aanleiding zal geven tot 
aansprakelijkheid. In het artikel 215 aansprakelijkheidsregime is een gewone 
inbreuk op het gemeenschapsrecht voldoende voor aansprakelijkheid voor 
schade veroorzaakt door louter adrninistratief optreden. Eenzelfde benade
ring lijkt mutatis mutandis waarschijnlijk voor de aansprakelijkheid van de 
Lid-Staten. Een nationale overheidsinstantie die ter uitvoering van een 
communautaire regeling wordt belast met bet uitkeren van prernies en, in 
strijd met de basisregeling, een gerechtigde weigert een prernie toe te 
kennen, lijkt zonder meer aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende 
schade. 

167. Voor aansprakelijkheid wegens normatief optreden vereist het regime 
van artikel215 een gekwalificeerde inbreuk op het gemeenschapsrecht. Een 
,gewone inbreuk'' geeft geen aanleiding tot aansprakelijkheid we gens nor
matief handelen. De test die onder die noemer van gekwalificeerde inbreuk 
wordt doorgevoerd is uiteindelijk een soort extra terughoudende marginale 
toetsing waarbij de rechter de overheid een wat ruimere beleidsvrijheid laat 
dan bij nietigheids- of ongeldigheidsvorderingen. De veroorzaakte schade 
moet ook bijzonder zijn in die zin dat zij een bepaalde groep individuen in 
bet bijzonder raakt. Getransponeerd op de situatie van de Lid-Staten, lijkt dat 
te betekenen dat ook voor hen de terughoudendheid bij het toekennen van 
schadevergoeding wegens normatief optreden groter zal zijn naargelang de 
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beleidsvrijheid grater is. Ben veroordeling van een Lid-Staat wegens schen
ding van het gemeenschapsrecht, hetzij rechtstreeks in een artikel 169 EG 
procedure, hetzij onrechtstreeks in een prejudiciele uitspraak zal dus niet 
automatisch aansprakelijkheid voor schade impliceren (Van Gerven, W., 
,Non-contractual Liability of Member States, Community Institutions and 
Individuals for Breaches of Community Law with a View to a Common Law 
for Europe", o.c. nr. 162, 15. Anderzijds is een dergelijke rechtstreekse of 
onrechtstreekse ,veroordeling" (die in Francovich aanwezig was) ook geen 
voorwaarde voor het slagen van een aansprakelijkheidsvordering. Ook hier is 
er parallellie met het aansprakelijkheidsregime van art. 215 EG. Het feit dat 
een vernietigingsprocedure tegen een communautaire maatregel slaagt, biedt 
geen garantie voor een geslaagde art. 215 procedure, en een vernietigings
procedure is geen voorwaarde voor het slagen van een art. 215 procedure (zie 
nr. 318 en 325)). Overigens moet de inbreuk de Lid-Staat ook ,kunnen 
worden toegerekend" (gevoegde zaken C-6/90 en C-9/90, Francovich, r.o. 
35 en 37). Die toerekening zal meer problemen opleveren naargelang de aan 
de Lid-Staat opgelegde verplichting minder duidelijk is en er bijgevolg meer 
ruimte komt voor een element als verschoonbare dwaling in hoofde van de 
Lid-Staat omtrent de juiste betekenis van een bepaling van het gemeen
schapsrecht (Van Gerven, W., ,Non-contractual Liability of Member States, 
Community Institutions and Individuals for Breaches of Community Law 
with a View to a Common Law for Europe", o.c. nr. 162, 17-18). Dit zal 
zeker het geval zijn bij schadevorderingen die werden gei"nspireerd door 
,vernieuwende'' rechtspraak vanhet Hofvan Justitie (Steiner, J., o.c. nr. 158, 
18-19). 

168. Voor de hier reeds aangehaalde situaties zou dat het volgende beteke
nen. Ben Lid-Staat die niet voldoet aan de glasheldere verplichting een 
richtlijn tegen een bepaalde datum om te zetten, zal steeds aansprakelijk 
zijn voor de schade die daaruit voortvloeit (de verplichting een richtlijn tegen 
een bepaalde datum in het nationaal recht om te zetten, is op zich duidelijk 
genoeg opdat het niet nakomen van de verplichting een Lid-Staat zou kunnen 
worden toegerekend). Anderzijds is het onwaarschijnlijk dat het Hof een Lid
Staat aansprakelijk zou stellen voor een schending van artikel 30 EG door 
een regel als het Reinheitsgebot, althans voor zover het gaat om overtredin
gen die plaatsvonden v66r het Hof van Justitie zich daar in een arrest heeft 
over uitgesproken, en waarbij er dus twijfel kon bestaan over de juiste 
draagwijdte van een bepaalde regel. Indien er echter redelijkerwijs geen 
twijfel kan bestaan over de betekenis van een bepaalde regel van het 
gemeenschapsrecht of het strijdig zijn met het gemeenschapsrecht van een 
bepaalde situatie of handelswijze, en in elk geval als het Hof er zich in 
concreto reeds heeft over uitgesproken, lijkt aansprakelijkheid wei gerecht
vaardigd. Factortame III kan misschien zo een geval zijn. De door het 
Verenigd Koninkrijk ingevoerde regeling was duidelijk strijdig met artikel 
52 EG en was precies ingevoerd om te discrimineren. Anderzijds is het 
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natuurlijk ook zo dat de door het Verenigd Koninkrijk afgeschermde visquo
ta door de Gemeenschap zelf waren verdeeld over de vloten van de ver
schillende Lid-Staten, en de communautaire regeling dus zelf reeds de kiem 
van de discriminatie in zich droeg. 

169. Een opvallend besluit dat men zou kunnen trekken na het arrest 
Francovich is dat een Lid-Staat aansprakelijk kan worden gesteld voor een 
schending van een bepaling die geen directe werking heeft ( dit betekent in 
geen geval dat een Lid-Staat niet aansprakelijk zou kunnen worden gesteld 
voor de schending van bepalingen die wei directe werking hebben). Ret 
concrete belang van die vaststelling mag echter niet worden overschat. De 
situaties waarin op basis van een bepaling de inhoud van de rechten van 
particulieren kan worden vastgesteld, terwijl diezelfde bepaling niet vol
doende duidelijk en nauwkeurig is om als dusdanig door de rechter te worden 
toegepast zijn wellicht zeldzaam (vergelijk bvb. met H.v.J., 13 apri11994, 
Banks, C-128/92, fur., I-1209, r.o. 20-21). Ret lijkt in elk geval uitgesloten 
dat schending van een typisch niet direct werkende bepaling als artikel 5 EG 
aanleiding zou kunnen geven tot aansprakelijkheid (Heukels komt tot het
zelfde besluit voor wat betreft de aansprakelijkheid van de Gemeenschap 
zelf: ,De niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap ex art. 
215, lid 2 EEG: Dynamiek en continu'iteit (1983-1991) (II), S.E. W., 1992, 
p. ~29. And~r~:_l{oss!_J\.1., o.c. nr. _158, pp. 66-68). In de specifieke situatie 
van Francovich, vloeit het gebrek aan directe werking voort uit de onmoge
lijkheid om de vastgestelde rechten af te dwingen ten aanzien van degene die, 
volgens het opzet van de richtlijn de overeenstemmende last diende te 
dragen. Ret betreffende waarborgfonds bestond immers niet (Van Gerven, 
W., ,Non-contractual Liability of Member States, Community Institutions 
and Individuals for Breaches of Community Law with a View to a Common 
Law for Europe", o.c. nr. 162, 20-21; bovendien zou men hier eigenlijk ook 
kunnen spreken van een schending van het rechtstreeks werkende verdrags
artikel 189 lid 3 (E)EG, zie Gilliams, H., o.c. nr. 158, p. 878). Als dusdanig 
vertoont deze situatie vooral verwantschap met de situatie van een niet
omgezette richtlijn die de verhoudingen tussen particulieren beoogt te rege
len. De particulier die een precies omschreven recht wordt toegekend kan dit 
niet afdwingen ten aanzien van de particulier die door de richtlijn wordt 
belast met de overeenstemmende verplichting. Er bestaat immers geen 
horizontale directe werking van richtlijnen. Teneinde het verlies van het 
door de richtlijn toegekende recht goed te maken, moet de particulier dus 
de in gebreke blijvende Lid-Staat aansprakelijk stellen (in de veronder
stelling natuurlijk dat conforme interpretatie geen oplossing kan bieden). 
Die situatie lijkt dan ook een van de belangrijkste toepassingsgebieden van 
de overheidsaansprakelijkheid te zullen worden (zie H.v.J., 16 december 
1993, Wagner Miret, C-334/92, fur., I-6911, r.o. 22; H.v.J., 14 juli 1994, 
Faccini Dori, C-91/92, fur., I-3328, r.o. 24-29; zie ook Steiner, J., o.c. 
nr. 158, p. 9). 
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170. Een andere categorie bepalingen die duidelijk omschreven rechten 
kunnen toekennen aan particulieren zonder directe werking te hebben zijn 
bepalingen van door de Gemeenschap gesloten intemationale verdragen, in 
de eerste plaats de WHO-Verdragen. Op het eerste gezicht zou men dus 
kunnen zeggen dat volgens de Francovich-rechtspraak een Lid-Staat aan
sprakelijk kan worden gesteld wegens een inbreuk op een door de Gemeen
schap gesloten verdrag dat geen directe werking heeft (in die richting, maar 
met betrekking tot de aansprakelijkheid van de gemeenschap, Heukels, T., 
,De niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap ex art. 215, lid 
2 EEG: Dynamiek en continui'teit (1983-1991) (II), S.E.W, 1992, p. 330). 
Een dergelijke redenering is echter onjuist, en is andermaal het gevolg van 
het ongelukkige gebruik van de term directe werking in het gemeenschaps
recht. In de context van intemationale verdragen speelt de ,echte'' directe 
werking, de figuur uit het intemationale recht: werkt een verdrag al dan niet 
direct door in de interne rechtsorde zonder tussenkomst van de wetgever. De 
directe werking (ofliever het gebrek daaraan) die in Francovich aan de orde 
was, heeft betrekking op de vraag van de ,operationaliteit'' van de rechts
regel, de ,justiciability'', waarvoor het gemeenschapsrecht ongelukkig ge
noeg de term directe werking gebruikt (zie nr. 93 e.v.). In casu was die 
operationaliteit niet in voldoende mate aanwezig om de betreffende richtlijn 
als dusdanig te kunnen toepassen. Zij was echter wel in voldoende mate 
aanwezig om aanleiding te geven tot een schadevordering. Het zou verkeerd 
zijn daaruit af te leiden dat een verdrag dat om hoofdzakelijk rechtspolitieke 
redenen niet rechtstreeks door particulieren kan worden ingeroepen, wel de 
basis kan vormen voor een aansprakelijkheidsvordering. 

171. Men moet ook de vraag stellen naar de verhouding tussen de Franco
vich-aansprakelijkheidsvordering en mogelijke andere rechtswegen. Onder 
het artikel215 regime geldt dat een vordering onontvankelijk is als er andere 
rechtsmiddelen openstaan die tot een doeltreffende rechtsbescherming kun
nen leiden (zie nr. 327). Ook deze regel lijkt ,transponeerbaar" (Contra: 
Ross, M., o.c. nr. 158, 59-60). Dat blijkt met name uit de rechtspraak over de 
inroepbaarheid van niet omgezette richtlijnen, de enige materie waar het 
Hof, tot nog toe, de aansprakelijkheid van de Lid-Staten expliciet heeft 
erkend. Het Hof vermeldt steeds als eerste mogelijkheid de directe werking. 
Als daarop geen beroep kan worden gedaan, moet worden nagegaan of 
richtlijnconforme interpretatie eventueel een uitweg kan bieden. Pas wan
neer ook dat niet lukt, is er sprake van schadevergoeding door de Lid-Staat 
(H.v.J., 14 juli 1994, Faccini Dori, C-91/92, fur., 1-3328, r.o. 24-27; zie ook 
H.v.J., 16 december 1993, Wagner Miret, C-334/92, fur., 1-6911; en H.v.J., 
19 november 1991, Francovich, C-6/90 en C-9/90, fur., 1-5357). 

172. Men mag de Francovich-aansprakelijkheid ook niet los zien van de rest 
van de rechtspraak die in dit hoofdstuk aan bod is gekomen. Het is correct dat 
Francovich ten dele een uitzondering vormt op het in die rechtspraak vast-
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gelegde principe van de ,procedurele autonomie' ',maar anderzijds moet die 
aansprakelijkheid daar tegelijkertijd in worden ingeschakeld. Aile modali
teiten van de aansprakelijkheidsvordering die niet door het gemeenschaps
recht zijn geregeld blijven onderworpen aan het nationale recht: bevoegde 
rechter, schadebegroting, verjaring, eventuele uitvoeringsimmuniteit ... 
Daarbij blijven de twee basisregels natuurlijk wel ten voile gelden: de 
schadevordering mag niet uiterst moeilijk of nagenoeg onmogelijk worden 
gemaakt, en er mag geen discrirninatie zijn ten opzichte van gelijkaardige, 
puur nationaalrechtelijke vorderingen. Na het Anca-arrest van het Hof van 
Cassatie kan de Belgische staat dus ook aansprakelijk gesteld worden voor 
rechtspraak die het gemeenschapsrecht schendt (Cass., 19 december 1991, 
R. W., 1992-1993, 396; zie daarover Van Oevelen, A., ,De aansprakelijkheid 
van de staat voor ambtsfouten van magistraten en de orgaantheorie na het 
Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 19 december 1991' ', R. W., 1992-
1993, 377-396). Wat het probleem van de verjaringstermijnen betreft moet 
hier worden herinnerd aan de Emmot-rechtspraak, hoewel de concrete be
tekenis ervan voor dit probleem moeilijk is in te schatten. Op basis van 
Emmot aileen zou men het standpunt kunnen innemen dat de verjarings
termijn voor vorderingen tegen de overheid wegens schade veroorzaakt door 
het niet omzetten van richtlijnen, slechts zou beginnen lopen op het ogenblik 
dat de richtlijn behoorlijk in het nationale recht is omgezet (Gilliams, H., o.c. 
ur. 158, 879). Anderzijds heeft het Hof, zoals gezegd, zijn Emmot-recht
spraak genuanceerd,-en-moetmen_ookrekening_houden methetfeiLdatinhet 
aansprakelijkheidsregime van de Gemeenschap zelf de verjaringstermijn 
begint te lopen op het ogenblik dat de gelaedeerde kennis heeft kunnen 
nemen van het schadeverwekkende feit (H.v.J., 7 november 1985, Stanley 
Adams I, 145/83, fur., 3539, r.o. 50-51). Dit hoeft niet noodzakelijk samen te 
vailen met het ogenblik dat de richtlijn uiteindelijk in het nationale recht 
werd omgezet (zie daarover nr. 142). Volgens Gilliams en Van Gerven zou 
het gemeenschapsrecht ook eisen dat de toegekende schadevergoeding meer 
is dan een louter symbolische schadevergoeding, maar moet leiden tot een 
werkelijkrechtsherstel (Gilliams, H., o.c. nr. 158, 879-880; Van Gerven, W., 
,Bescherming van individuele rechten op basis van normatieve aansprake
lijkheid in het Europees gemeenschapsrecht", o.c. nr. 158, 29-30). Er weze 
tenslotte op gewezen dat de Francovich-vordering het nationale recht niet 
vervangt maar aanvult. Het gaat hier slechts om minimum-vereisten, en 
indien het Belgisch recht op grond van artikel1382 B.W. ruimere mogelijk
heden biedt, dan blijven deze onverminderd beschikbaar (zie daarover Arts, 
D., o.c. nr. 158, 506). 

3.3. Besluit: de precieze draagwijdte van de twee basisvoorwaarden 

173. Het probleem van het afdwingen van het Europees gemeenschapsrecht 
via nationaalrechtelijke procedures heeft vele, uiteenlopende facetten. De 
rode draad doorheen dit ailes wordt gevormd door de twee basisvoorwaarden 
uit Rewe en Comet: 
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- geen negatieve ,discriminatie" van op gemeenschapsrecht gebaseerde 
vorderingen ten aanzien van soortgelijke nationale vorderingen 

- de uitoefening van communautaire rechten mag niet ,praktisch onmoge
lijk'' worden of niet ,praktisch onmogelijk of uiterst moeilijk'' of nog, 
mag ,geen afbreuk doen aan de draagwijdte en de doeltreffendheid van 
het gemeenschapsrecht'' (de eerste omschrijving is de meest voorko
mende; voor verwijzingen, zie nr. 105; voor de overige zie H.v.J., 9 
november 1983, San Giorgio, 199/82, fur., 3595, r.o. 115; gevoegde 
zaken C-6/90 en C-9/90, Francovich, r.o. 43; H.v.J., 21 september 1983, 
Deutsche Milchkontor, 205-215/82, fur., 2633, r.o. 22). 

De twee basisvoorwaarden zijn cumulatief (zaak 199/82, San Giorgio, r.o. 
17). 

174. De non-discriminatie regel is duidelijk en cruciaal. Uitzonderingen zijn 
echter mogelijk als de redelijkheid dit gebiedt (H.v.J., 17 mei 1983, Ferriere 
Sant'Anna, 168/83, fur., 1681). Specifiek uitzonderings(proces)recht wordt 
hoe dan ook niet aanvaard. Men moet er zich wel voor hoeden deze regel niet 
uit het oog te verliezen. Als het Hof in een reeks arresten de toepassing van 
het afwentelingsbeginsel in principe toelaatbaar acht, heeft het daar, hoewel 
soms met te weinig nadruk, steeds aan toegevoegd dat dit diende te gebeuren 
overeenkomstig het nationale recht (Zie bijvoorbeeld H.v.J., 27 maart 1980, 
Denkavit Italiana, 61179, fur., 1205, r.o. 26; H.v.J., 12 juni 1980, Express 
Dairy Foods, 130179, fur., 1887, r.o. 13. Ook in H.v.J., 10 juli 1980, Ariete, 
811179, fur., 2545 en zaak H.v.J., 10 juli 1980, Mireco, 826179, fur., 2559 
wordt naar het nationale recht verwezen, want het Hof heeft het over de 
,nationale wettelijke regelingen ( ... ) voor de betwisting van nationale be
lastingen" (respectievelijk r.o. 14 en r.o. 15)). Als het nationale recht een 
dergelijk beginsel niet kent, zal dat ook niet op de communautairrechtelijke 
vordering kunnen worden toegepast. 

175. In Deutsche Milchkontor besliste het Hof dat het gemeenschapsrecht 
ook geen positieve discriminatie van communautaire vorderingen verdraagt 
(zie ook H.v.J., 6 mei 1982, Fromme, 54/81, fur., 1449, r.o. 7; en zie ook de 
conclusie van advocaat-generaal VerLoren Van Themaat in die zaak). Deze 
regel heeft weinig aandacht gekregen, maar verdient toch enkele overwe
gingen. Het lijkt beter dit verbod van positieve discriminatie te beschouwen 
als een afzonderlijke regel, subsidiair ten aanzien van de twee hoofdregels, 
dan als een onderdeel van het discriminatieverbod van de eerste regel. Het 
verbod van negatieve discriminatie vormt immers een cumulatief geheel met 
de voorwaarde dat het nationale recht de communautaire vordering niet 
praktisch onmogelijk mag maken. Uit zijn aard vormt deze laatste voor
waarde echter een afwijking op het verbod van positieve discriminatie. In 
Factortame /bijvoorbeeld, vereist het Hof duidelijk een rechterlijk ingrijpen 
dat voor een zuiver nationale vordering niet mogelijk zou zijn. Het is dan ook 
duidelijk dat de derde regel slechts een subsidiaire rol zal kunnen spelen in 
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situaties waar de eerste twee voorwaarden vervuld zijn (H.v.J., 6 mei 1982, 
Fromme, 54/81, Jur., 1449, r.o. 6-7). 

176. De toepassing van de tweede basisregel is problematischer gebleken. 
Als men de verschillende soorten situaties waarin bet Hof deze regel diende 
toe te passen, schematiseert, kan men deze indelen in twee categorieen: 

- situaties waarbij bet bestaan van bepaalde mogelijkheden in bet 
nationale recht een juridische hindernis vormt voor bet door bet 
gemeenschapsrecht beoogde resultaat 

- situaties waarbij bet niet bestaan van bepaalde mogelijkheden in bet 
nationale recht een juridische hindernis vormt voor bet door bet 
gemeenschapsrecht beoogde resultaat 

In bet eerste geval kan er zowel sprake zijn van ,te veel rechtsbescherming'' 
voor de particulier (bijvoorbeeld als bet nationale recht terugvordering van 
onwettige staatssteun onmogelijk maakt), als van ,te weinig rechtsbescher
ming" (bijvoorbeeld als de terugvordering van in strijd met bet gemeen
schapsrecht betaalde nationale belastingen wordt verhinderd). In bet tweede 
geval is er meestal sprake van ,te weinig rechtsbescherming'' (bijvoorbeeld 
als een nationale procestermijn verstreken is, of als bet nationale recht geen 
rechtsgang voorziet) (Er is ook een situatie denkbaar waarbij bet gemeen
schapsrecht een ,teveel aan rechtsbescherming'' zou corrigeren, met name 
bij toepassi11g v_a]) ~en communautair afwentelingsb(!ginsel in een rechtsorde 
die dat beginsel zelf niet kent. Zie nr. 118). Hoewel in beide gevallen 
dezelfde principes van toepassing zijn, leidt vooral de tweede situatie tot 
,spectaculaire'' resultaten (Somrnigen del en deze situatie dan ook in bij een 
derde generatie ,doorwerkingsproblemen' ', te onderscheiden van de tweede 
generatie die werd vermeld in nr. 106 (Curtin, D. en Mortelmans, K., 
,Application and Enforcement of Community Law by the Member States: 
Actors in search of a Third Generation Script'', in Institutional Dynamics of 
European Integration, o.c. nr. 106, 432-433). 

177. Nochtans past bet Hof mijns inziens steeds dezelfde regels toe en lijkt 
bet bij bet beoordelen van de vraag of een bepaalde regeling de toepassing 
van bet gemeenschapsrecht nu al dan niet praktisch onmogelijk of uiterst 
moeilijk maakt, in de verschillende situaties eenzelfde beoordelingstoets aan 
te wenden: die van bet redelijke compromis ( vergelijk met advocaat -generaal 
Jacobs in zijn conclusie bij zaak C-312/93, Peterbroek, n.n.g). Dat werd 
hierboven reeds vermeld in verband met bet probleem van de toepassing van 
bet nationale rechtsbeginsel van gewettigd vertrouwen, en bet probleem van 
de nationale procestermijnen. Dit blijkt echter ook uit de bij nader inzien 
toch niet zo spectaculaire rechtspraak betreffende de toe gang tot de nationale 
rechter. Een arrest als Francovich is natuurlijk een belangrijke mijlpaal, 
maar is in bet Iicht van de evolutie van bet communautaire rechtssysteem 
geen onredelijke en te ,activistische" beslissing (Waelbroeck, D.F., ,Treaty 
Violations and Liability of Member States and the European Community: 
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Convergence or Divergence?'', in Institutional Dynamics of European In
tegration, o.c. nr. 106, 470-471). Ook voor de toekomst moet men mijns 
inziens geen al te spectaculaire wendingen verwacbten. Het gemeenscbaps
recbt is geen wondermiddel waarmee om bet even welke andere regel opzij 
kan worden gescboven. In dat verband is het misscbien interessant te wijzen 
op de conclusie van advocaat-generaal Jacobs in de door bet Belgiscbe Hof 
van Cassatie verwezen zaak Peterbroek. De zaak heeft betrekking op de 
regel uit bet Belgiscbe WIB dat een termijn van zestig dagen voorschrijft 
voor bet aanvoeren van nieuwe bezwaren voor bet Hof van Beroep in een 
procedure van voorziening tegen een beslissing van de directeur der belas
tingen (Artikel381 WIB 1992). Het Hofvan Cassatie vraagt met name of die 
regel moet worden opzij gescboven voor zover bet argumenten van gemeen
scbapsrecbt betreft. De advocaat-generaal besluit, gebeel terecbt, dat dit niet 
bet geval is ( conclusie advocaat-generaal Jacobs bij zaak C-312/93, Peter
broek, fur., 1993, I-2981). Gezien bet openbare orde karakter van veel 
gemeenscbapsrecbt, is de nationale recbter wel degelijk bevoegd, en waar
schijnlijk zelfs vaak verplicbt argumenten van gemeenscbapsrecbt ambts
halve op te werpen, maar niet om bet even welk middel in om bet even welke 
stand van bet geding, niet gestoord door enige beperking in bet nationaal 
procesrecbt (Advocaat-generaal Jacobs, ibidem, nr. 43. Advocaat-generaal 
Darmon beeft bet standpunt verdedigd dat de nationale recbter wel degelijk 
verplicbt is een middel van gemeenscbapsrecbt ambtsbalve op te werpen. 
Het Hof beeft die suggestie niet overgenomen. In dezelfde zaak als die gene 
waarin de advocaat-generaal conclusie nam, beeft bet Hof beslist dat bet 
gemeenscbapsrecbt ,er niet aan in de weg staat'' dat een middel van 
gemeenscbapsrecbt ambtsbalve wordt opgeworpen (H.v.J., 11 juli 1991, 
Verhalen, C-87-89/90, fur., I-3757, r.o. 16; en conclusie van advocaat
generaal Darmon nr. 19 e.v.). Niettemin berust op de Belgiscbe recbter 
een uit bet Belgiscbe recht afkomstige verplicbting om middelen van open
bare orde (ook die van gemeenscbapsrecbtelijke origine) ambtsbalve op te 
werpen. Natuurlijk rijst dan wel de vraag welke middelen van gemeen
schapsrecbt, naar Belgiscb recbt als middelen van openbare orde kunnen 
worden bescbouwd. Het is rnijns inziens moeilijk vol te houden dat alle 
rniddelen van gemeenscbapsrecbt moeten worden bescbouwd als middelen 
van openbare orde (zie ook advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie bij 
zaak C-312/89, Peterbroek, fur., 1993, I-2981, nr. 37 e.v.)). 

4. De nationale recbter en ongeldig gemeenscbapsrecbt 

178. De nationale recbter moet niet aileen zijn nationaal recbt buiten toepas
sing laten als dit strijdig is met bet ,bogere'' gemeenscbapsrecbt, bij dient 
ook bepalingen van gemeenscbapsrecbt buiten toepassing te laten als deze 
strijdig zijn met gemeenscbapsrecbt van een bogere rangorde. Artikel 173 
EG voorziet een nietigbeidsvordering die recbtstreeks aanbangig wordt ge
maakt bij bet Gerecbt van eerste aanleg en die binnen de twee maanden na 
bekendmaking, kennisgeving of kennisneming van de betreffende gemeen-
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schapshandeling moet worden ingesteld. Particulieren hebben echter slechts 
een beperkte toegang tot die rechtstreekse procedure: zij kunnen enkel 
beroep instellen tegen beschikkingen die hen rechtstreeks en individueel 
raken. Dit wordt gecompenseerd door hun mogelijkheid om zich voor de 
nationale rechter te beroepen op het legaliteitsbeginsel: geen enkele rechter 
mag immers onwettige regels toepassen en ook ongeldig gemeenschapsrecht 
moet buiten toepassing worden gelaten. De gronden voor ongeldigheid zijn 
dezelfde als voor het nietigheidsberoep, en worden onder die hoofding 
besproken. Veruit de belangrijkste grond is de strijdigheid met regels van 
een hogere rangorde. 

4.1. Exclusieve bevoegdheid van het Hofvan fustitie 

179. Op het ogenblik dat de nationale rechter zich dient uit te spreken over 
de geldigheid van het gemeenschapsrecht stelt zich een probleem voor de 
uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht in de verschillende Lid
Staten. Deze zou in gevaar worden gebracht als rechters in een Lid-Staat een 
gemeenschapshandeling als ongeldig zouden beschouwen en rechters in een 
andere Lid-Staat niet. De communautaire rechtsorde waarborgt de uniforme 
toepassing van het recht via een prejudiciele procedure die een rechter 
toelaat, en soms verplicht, om over het aan hem voorgelegde probleem 
van gemeenschapsrecht een prejudiciele vraag te stellen aan het Hof van 
Justitie. De p.rejudiciele_procedure_komt _yerder uitgehreider_ aan_bo_d, _do_ch 
wordt ook hier vermeld omdat een van de gevallen waarin een nationale 
rechter verplicht is om een vraag te stellen aan het Hof van Justitie precies 
datgene is waarbij voor de nationale rechter de ongeldigheid van gemeen
schapsrecht wordt opgeworpen. 

180. In het arrest Foto-Frost besliste het Hof immers dat een nationale 
rechter niet bevoegd is om zelf gemeenschapshandelingen ongeldig te ver
klaren (H.v.J., 22 oktober 1987, Foto-Frost, 314/85, fur., 4199). Als de voor 
hem opgeworpen middelen van ongeldigheid, ongegrond lijken, mag hij 
deze wel op grond van zijn eigen oordeel naast zich neerleggen (r.o. 14). 
Als hij echter van oordeel is dat die middelen gegrond zijn, mag hij niet zelf 
die ongeldigheid vaststellen, maar moet hij verwijzen naar het Hof van 
Justitie. De eerste reden hiervoor is dat het probleem van de uniforme 
toepassing zich in het bijzonder stelt als het gaat om de geldigheid van 
gemeenschapshandelingen (r.o. 15). Het Hof wijst er ook op dat de commu
nautaire rechtscolleges op grond van artikel 173 EG bij uitsluiting bevoegd 
zijn om gemeenschapshandelingen nietig te verklaren zodat de logica ook 
een exclusieve bevoegdheid voor ongeldigverklaring vereist. De recht
streekse procedure van art 173 EG en de prejudiciele geldigheidsprocedure 
van artikel 177 EG zijn overigens twee verwante vormen van een soort 
wettigheidscontrole (H.v.J., 23 april1986, Les Verts, 294/83, fur., 1339, r.o. 
23; H.v.J., 27 februari 1985, Produits de mai's, 112/83, fur., 719, r.o. 17; 
H.v.J., 22 oktober 1987, Foto-Frost, 314/85, fur., 4199, r.o. 16; H.v.J., 26 
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april 1994, Raquette Freres, C-228/92, fur., I-1445, r.o. 20). Bovendien 
biedt de prejudicieie procedure de betrokken gemeenschapsinstellingen de 
mogeiijkheid om voor het Hof te intervenieren, zodat dit de best gepiaatste 
instantie is om over een dergeiijke aangelegenheid te oordeien (zaak 314/85, 
Foto-Frost, r.o. 18). 

181. Advocaat-generaai Jacobs heeft er terecht op gewezen dat in het geval 
van een in het nationaai recht omgezette richtlijn de nationaie rechter ook de 
nationaie omzettingsbepaiingen niet ongeidig mag verkiaren, in zoverre die 
bepaiingen niets meer doen dan de richtlijn omzetten, en in zoverre dus in 
feite de geidigheid van de richtlijn zou worden aangetast ( conclusie bij zaak 
C-212/91, Angelopharm, fur., 1994, I-171, nr. 67 e.v). 

4.2. De uitzondering: kort geding 

182. Op deze principieie onbevoegdheid van de nationaie rechter bestaat 
wei een uitzondering in gevai van spoedeisendheid. In de zaak Zuckeifabrik 
Siiderdithmarschen vroegen twee Duitse suikerfabrikanten om opschorting 
van tenuitvoerlegging van een beschikking van de nationale administratie 
die, op grond van een communautaire verordening, van hen een groot bedrag 
aan compensatieheffing eiste (H.v.J., 21 februari 1991, Zuckerfabrik Siider
dithmarschen, C-92 en 143/89, fur., 1-415). De suikerfabrikanten voerden 
daartoe aan dat de betrokken verordening ongeidig was. De Duitse rechter 
stelde het Hof de vraag of hij wei bevoegd was om de gevraagde bescher
ming te bieden. In zijn antwoord wijst het Hof andermaai op de parallellie 
tussen een procedure ex artikei 173 EG en de prejudicieie geidigheidspro
cedure. Gezien het Hof bevoegd is de toepassing van een via een rechtstreeks 
nietigheidsberoep aangevochten gemeenschapshandeiing te schorsen in kort 
geding, moet ook de nationaie rechter opschorting van een nationaie be
stuurshandeling kunnen geiasten, wanneer de geidigheid van de verordening 
waarop deze is gebaseerd wordt be twist (over het kort -geding bij het Hof van 
Justitie en het Gerecht van eerste aanleg, zie nr. 332 e.v.). Het Hof verwijst 
ook naar Factortame en de eveneens bestaande paralieilie tussen voor de 
nationaie rechter aanhangig gemaakte betwistingen inzake geidigheid van 
gemeenschapsrecht enerzijds en betwistingen inzake verenigbaarheid van 
nationaal recht met gemeenschapsrecht anderzijds. Het Hof besiuit: 

,( ... ) dat artikei 189 EEG-Verdrag aldus moet worden uitgelegd dat het 
voor de nationaie rechter niet de bevoegdheid uitsiuit, opschorting van de 
tenuitvoerlegging van een op een gemeenschapsverordening gebaseerde 
nationaie bestuurshandeling te geiasten." (r.o. 21). 

183. Het Hof verbindt hieraan wei een aantai voorwaarden. Vooreerst 
moeten er ernstige twijfeis bestaan over de geldigheid van de gemeenschaps
handeiing, en moet de opschorting voorlopig zijn, dit is tot het Hof zich over 
de geidigheid heeft uitgesproken. Wanneer die vraag nog niet aan het Hof is 
voorgeiegd moet de nationale kort-geding-rechter dat zelf doen, en zelf een 
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prejudiciele geldigheidsvraag stellen. Vervolgens voegt het Hof er aan toe 
dat de nationale rechter de voorwaarden moet in acht nemen die ook gelden 
voor het kort geding voor het Hof: de opschorting moet spoedeisend zijn, er 
inoet ernstige en onherstelbare schade dreigen en ,onornkeerbare nadelen' ', 
,die niet kunnen worden hersteld indien de gemeenschapshandeling ongel
dig wordt verklaard'' (over het kort geding voor Hof en Gerecht, zie nr. 332 
e. v ). Tenslotte moet de nationale rechter ook rekening houden met het be lang 
van de Gemeenschap en, in geval van twijfel, gemeenschapsrecht niet 
overhaast buiten toepassing verklaren. Daarvoor dient hij 

,( ... ) eerst na te gaan of aan de betrokken gemeenschapshandeling niet 
elke nuttige werking wordt ontnomen, wanneer zij niet onmiddellijk wordt 
toegepast. 
Wanneer de opschorting van de tenuitvoerlegging financiele risico's voor 
de Gemeenschap kan meebrengen, dient de nationale rechter voorts de 
mogelijkheid te hebben om van die verzoeker toereikende zekerheden te 
verlangen, zoals borgstelling of sequestratie.'' (r.o. 31-32). 

184. Het Hof gaat hier dus duidelijk verder dan in de hierboven in hoofdstuk 
3 behandelde Rewe- en Comet-, en Factortame-rechtspraak, volgens dewel
ke dat soort proceduremodaliteiten normaal gezien beheerst wordt door het 
nationale recht. Mijns inziens is dit niet de aanslag op de nationale proces
autonomie die sommigen er in zien (Barav, A., ,Omnipotent Courts", in 
Institutional Dynamics of European Integration, o.c. nr. 162, 281-283; 
Danzer-Vanotti, W., ,Der Gerichtshof der Europaischen Gemeinschaften 
beschrankt vorlaufigen Rechtsschutz, Betriebs-Berater, 1991, 1015-1018). 
Als men er van uitgaat dat de behoefte aan een garantie voor de uniforme 
toepassing van het gemeenschapsrecht groter is bij geschillen inzake geldig
heid dan bij problemen van verenigbaarheid van nationaal recht met het 
gemeenschapsrecht, is de benadering van het Hof de meest logische. Ook 
lijkt een zekere gelijklopendheid met de kort gedingregels die gelden bij een 
rechtstreekse procedure voor het Hof inderdaad aangewezen. Bovendien zijn 
deze kort geding voorwaarden eigenlijk de quasi-universele kort geding 
voorwaarden die lijken te gelden voor het overgrote deel van aile spoedpro
cedures (Er bestaan natuurlijk wei uitzonderingen. In het geding ten gronde 
in Zuckeifabrik Siiderdithmarschen was precies zo een uitzondering aan de 
orde. Vandaar de niet onterechte kritiek van Danzer-V anotti. Misschien had 
het Hofer hier beter aan gedaan zijn uitspraak wat meer te nuanceren). Men 
zou er ook kunnen op wijzen dat het in Zuckeifabrik Siiderdithmarschen 
uiteindelijk ging om het opschorten van een nationale bestuurshandeling. Het 
is echter duidelijk dat dit enkel formeel het geval was, in feite ging het om de 
opschorting van de toepassing van de communautaire verordening. 
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4.3. De verhouding tot de nietigheidsprocedure ex artikel 173 EG 

185. Ret legaliteitsbeginsel is een algemeen rechtsbeginsel dat tot uitdruk
king komt in artikel 184 EG: 

, Iedere partij kan, ook al is de in artikel 173, vijfde alinea, bedoelde 
termijn verstreken, naar aanleiding van een geschil waarbij een door het 
Europees Parlement en de Raad gezamenlijk vastgestelde verordening of 
een verordening van de Raad, van de Commissie of van de ECB in het 
geding is, de in artikel 173, tweede alinea, bedoelde middelen aanvoeren 
om voor het Rof van Justitie de niet-toepasselijkheid van deze verordening 
in te roepen.' ' 

Op grond van zijn tekst lijkt dit artikel vooral bedoeld voor toepassing in een 
rechtstreekse procedure voor het Gerecht van eerste aanleg of het Rof van 
Justitie. Als basisbeginsel van de rechtsstaat kan het legaliteitsbeginsel 
echter in om het even welke procedure worden ingeroepen (R.v.J., 27 
september 1983, Universitiit Hamburg, 216/82, fur., 2771, r.o. 10; zie ook 
R.v.J., 23 april1986, Les Verts, 294/83, fur., 1339, r.o. 23; R.v.J., 21 februari 
1991, Zuckerfabrik Siiderdithmarschen, C-92 en 143/89, fur., I-415, r.o. 16). 
Ret is daarbij niet echt relevant of de nationale rechter artikel 184 EG als 
dusdanig toepast dan wel het algemeen rechtsbeginsel waaraan dat artikel 
uitdrukking geeft, en krachtens hetwelk 

,( ... ) iedere procespartij met het oog op de vernietiging van een haar 
rechtstreeks en individueel rakende beschikking de rechtsgeldigheid van 
eerdere, aan de bestreden beschikking ten grondslag liggende, handelin
gen der instellingen mag aanvechten, wanneer zij niet- krachtens artikel 
173 van het Verdrag - rechtstreeks tegen die handelingen in beroep 
mocht komen, zodat zij, zonder nietigverklaring te mogen vorderen, de 
gevolgen ervan heeft te dragen." (R.v.J., 6 maart 1979, Simmenthal, 921 
78, fur., 800, r.o. 39). 

186. Met betrekking tot de rechtstreekse procedures voor het Rof van 
Justitie bestaat vaste rechtspraak volgens dewelke een rechtssubject dat zijn 
mogelijkheid om een bepaalde gemeenschapshandeling aan te vechten niet 
heeft benut, zich achteraf niet meer op de ongeldigheid van die gemeen
schapshandeling kan beroepen (R.v.J., 15 januari 1986, Commissie/Belgie, 
52/84, fur., 89, r.o. 13; R.v.J., 10 juni 1993, Commissie!Griekenland, C-183/ 
91, fur., I-3131, r.o. 10; zie ook de EGKS-zaken R.v.J., 12 juli 1984, 
Busseni, 81183, fur., 2951, r.o. 12; en R.v.J., 10 december 1986, Sideradria, 
fur., 3917, r.o. 5). In het arrest TWD Textilwerke Deggendoifbesliste het Rof 
dat men zich in een dergelijk geval ook voor de nationale rechter niet kan 
beroepen op het legaliteitsbeginsel om aan de toepassing van die niet 
aangevochten handeling te ontsnappen (R.v.J., 9 maart 1994, TWD Textil
werke Deggendorf, C-188/92, fur., I-833). In casu ging het om door de 
Duitse overheid onwettig aan de textielonderneming TWD uitgekeerde 
staatssteun. Via een tot de Duitse overheid gerichte beschikking had de 

265 



Commissie de terugvordering van de steun gelast. Toen de Duitse overheid 
daartoe overging, betoogde TWD dat de terugvordering onwettig was omdat 
de commissiebeschikking, waarop die terugvordering steunde, ongeldig was. 
Gezien TWD echter de termijn van twee maanden voor het instellen van een 
rechtstreeks beroep tot nietigverklaring bij het Hof van Justitie had laten 
voorbijgaan zonder iets te doen, besliste het Hof dat TWD zich nu ook voor 
de nationale rechter niet langer kon beroepen op de ongeldigheid van de 
commissiebeschikking. 

187. Van belang is dat het hier ging om een beschikking die niet tot TWD 
was gericht, maar tot de Duitse overheid. Gezien particulieren slechts een 
beperkte rechtstreekse toegang genieten tot het Hof, zou er in een dergelijk 
geval twijfel kunnen ontstaan of een rechtstreekse vordering van TWD wel 
ontvankelijk zou geweest zijn. In casu bestond die twijfel echter niet omdat 
volgens vaste rechtspraak een door een individuele steunmaatregel begun
stigde onderneming een vernietigingsberoep kan instellen tegen commissie
beschikkingen die betrekking hebben op die steunmaatregel, ook al is die 
beschikking eigenlijk tot een Lid-Staat gericht (r.o. 14; zie H. v.J., 17 
september 1980, Philip Morris, 730179, fur., 2671; H.v.J., 14 november 
1984, Intermills, 323182, fur., 3809; H.v.J., 13 maart 1985, Leeuwarder, 296 
en 318/82, fur., 809; H.v.J., 10 juli 1986, DEFI, 282/85, fur., 2469; H.v.J., 
24 februari 1987, Deufil, 310/85, Jur., 871; H.v.J., 4 februari 1992, Rover, C-
29A/90, Jur., 1-493). 

188. De regel volgens dewelke particulieren de mogelijkheid verliezen om 
zich ten aanzien van gemeenschapshandelingen voor de nationale rechter te 
beroepen op het legaliteitsbeginsel, kan enkel toepassing vinden als de 
beschikbaarheid van een beroep ex artikel 173 EG buiten twijfel staat. Dit 
is het geval als het gaat om tot de particulier zelf gerichte beschikkingen 
(bijvoorbeeld een in het kader van het mededingingsbeleid uitgevaardigde 
boetebeschikking), en geldt ook voor tot anderen gerichte maatregelen waar
van, zoals in TWD, duidelijk vaststaat dat de particulier ze kan aanvechten 
(voor beschikkingen waarvoor dat niet het geval is, geldt de TWD-regel niet, 
zie H.v.J., 25 mei 1993, Frutticoltori Associati Cuneesi, C-197/91, fur., I-
2639, r.o. 9-10). Gemeenschapshandelingen met een normerend karakter 
behoren duidelijk niet tot die categorie (conclusie advocaat-generaal Jacobs 
bij zaak C-188/92, TWD, fur., I-835, nr. 15 e.v). 

4.4. De werking van een prejudiciele ongeldigverklaring 

189. Een prejudicieel arrest dat een gemeenschapshandeling ongeldig ver
klaart, vernietigt die handeling niet, en geldt in beginsel enkel inter partes. 
Gezien echter de ongeldigheid van een gemeenschapshandeling steeds voort
vloeit uit de strijdigheid met boger gemeenschapsrecht, en gezien elke 
rechter gehouden is voorrang te geven aan boger gemeenschapsrecht, ver
schillen de gevolgen van een prejudiciele ongeldigheidsverklaring in de 
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praktijk weinig van die van een vernietiging. In het arrest ICC zegt het Hof 
overigens uitdrukkelijk dat: 

,( ... ) een arrest van het Hof, waarbij krachtens artikel 177 EEG-Verdrag 
de ongeldigheid wordt vastgesteld van een handeling van een instelling, 
inzonderheid van een verordening van de Raad of de Commissie, ofschoon 
het rechtstreeks alleen tot de verwijzende rechter is gericht, voor iedere 
andere rechter voldoende grond vormt om die handeling als ongeldig te 
beschouwen met bet oog op een door hem te geven beslissing.'' (H.v.J., 13 
mei 1981, ICC, 66/80, Jur., 1191, r.o. 13; H.v.J., 27 februari 1985, 
Produits de mai's, 112/83, Jur., 719, r.o. 16). 

190. Artikel 174, lid 2 EG biedt het Hof de mogelijkheid de gevolgen van 
een nietigverklaring in een rechtstreeks beroep ex artikel173 EG in de tijd te 
beperken. Het Hof past dit artikel overeenkomstig toe op zijn prejudiciele 
ongeldigverklaringen (H.v.J., 15 oktober 1980, Raquette freres, 145/79, Jur., 
2917, r.o. 51-52; zie ook zaak 112/83, Produits de mai's, r.o. 17; H.v.J., 29 
juni 1988, Luc Van Landschoot, 300/86, Jur., 3443, r.o. 24; en H.v.J., 26 april 
1994, Raquette freres, C-228/92, Jur., 1-1445, r.o. 20). De wijze waarop het 
Hof van die bevoegdheid gebruik maakt wordt echter behandeld onder de 
afdeling 5.5. 

5. De samenwerking tussen het Hofvan Justitie en de nationale rechter: 
de prejudiciele procedure (Er wordt enkel aandacht besteed aan de 
prejudiciele procedure van art. 177 EG. Artikel 150 Euratom heeft de
zelfde bewoordingen. Artikel 41 EGKS voorziet enkel een prejudiciele 
bevoegdheid voor vragen van geldigheid, het Hof heeft zich echter ook 
bevoegd verklaard voor uitlegging (H.v.J., 22 februari 1990, Busseni, C-
221188, Jur., 1-495, r.o. 9-16; zie ook H.v.J., 24 februari 1994, Terni en 
Italsider, C-99/92, Jur., 1-541; H.v.J., 13 april 1994, Banks, C-128/92, 
Jur., 1-1209). Ook het EEX-Verdrag en de Rome-Conventie voorzien de 
mogelijkheid om prejudiciele vragen te stellen aan het Hof van Justitie. 
Deze procedure is grotendeels gelijklopend met de procedure van art. 177 
EG (zie daarover Louis, J.-V., Vandersanden, G., Waelbroeck, D. en 
Waelbroeck, M., o.c. nr. 9, 272-275)). 

5.1. Aard van de prejudicii!le procedure: samenwerking tussen rechts-
colleges 

191. Om de uniforme toepassing van het recht te waarborgen heeft een 
rechtsorde nood aan een hoogste rechterlijke instantie die het laatste woord 
heeft over geldigheid en interpretatie van de rechtsregels. Voor de commu
nautaire rechtsorde is dat het Hof van Justitie en de gebruikte juridisch
organisatorische techniek is die van de prejudiciele vraag. Ben rechter die 
wordt geconfronteerd met een probleem van gemeenschapsrecht kan daar
over een prejudiciele vraag stellen aan het Hof van Justitie en soms is hij daar 
ook toe verplicht. De prejudiciele procedure is opgevat als een instrument 
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van samenwerking tussen de nationale rechter en het Hof van Justitie, twee 
rechtsinstanties met verschillende bevoegdheden (H.v.J., 15 juli 1964, Costa 
I ENEL, 6164, fur., 1199; H.v.J., 25 juni 1992, Ferrer Laderer, C-147/91, 
fur., I-4097, r.o. 6; H.v.J., 16 juli 1992, Lourenfo Dias, C-343/90, I-4673, 
r.o. 14 ). Dit is bepalend voor de klassieke karakteristieken die de prejudiciele 
procedure worden toegeschreven (Tromm, J.J.M. en Maresceau, M., o.c. 
nr. 1, nr. 35-48). Zo is het Hofvan Justitie in beginsel enkel bevoegd voor het 
beantwoorden van vragen over de interpretatie en geldigheid van het ge
meenschapsrecht. Het is enkel de nationale rechter die het gemeenschaps
recht in het concrete geding kan toepassen en die bevoegd is om zich uit te 
spreken over de feiten en over punten van louter nationaal recht (H.v.J., 29 
april 1982, Pabst & Richarz, 17/81, fur., 1331, r.o. 12; H.v.J., 13 juli 1989, 
Henriksen, 173/88, fur., 2763, r.o. 18; H.v.J., 8 februari 1990, Safe, 320/88, 
fur., I-285, r.o. 11; H.v.J., 12 oktober 1993, Vanacker, C-37/92, fur., I-4947, 
r.o. 7; H.v.J., 2 juni 1994, AC-ATEL, C-30/93, fur., I-2305, r.o. 16-17). Het 
Hof kan zich ook niet rechtstreeks uitspreken over het feit of een nationale 
wet aldan niet in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht (H.v.J., 11 
juni 1987, Pretore de Sal6, 14/86, fur., 2445, r.o. 15; H.v.J., 9 oktober 1984, 
Heineken, 91 en 127/83, fur., 3435; H.v.J., 23 november 1989, ParfUmerie
fabriek 4711, C-150/88, fur., 3891, r.o. 11-12; H.v.J., 12 november 1992, 
Kerafina, C-134-135/91, fur., I-5699, r.o. 16). De prejudiciele procedure is 
ook geen contentieuze procedure tussen twee of meer tegenover elkaar 
staande partijen. De_partijen in heLgeding_ten_gronde_zijn als dusdanig geen 
partij in de procedure voor het Hof van Justitie. Zij hebben enkel de 
mogelijkheid om opmerkingen te maken (art. 20 van het Statuut van het 
Hof van Justitie). Hiervan wordt vaak, doch niet altijd, gebruik gemaakt. 
Partijen kunnen een rechter ook niet verplichten, noch hem verhinderen een 
prejudiciele vraag te stellen. Het is de rechter zelf die beslist of en welke 
prejudiciele verwijzing hij maakt (H.v.J., 6 oktober 1982, C/LF/T, 283/81, 
fur., 3415, r.o. 9; H.v.J., 3 oktober 1985, CBEM, 311/84, fur., 3261, r.o. 10; 
H.v.J., 5 oktober 1988, Novasam, 247/86, fur., 5987, r.o. 7-8; H.v.J., 9 
januari 1990, SAFA, C-377/88, I-1; H.v.J., 12 november 1992, Kerafina, 
C-134-135/91, fur., I-5699, r.o. 16) 

192. De prejudiciele procedure bezit de bovengenoemde karakteristieken 
nog steeds, doch steeds minder uitgesproken. Zo kunnen partijen de natio
nale rechter wel suggereren om een prejudiciele vraag te stellen. Een derge
lijke suggestie kan zelfs een ontwerp van voorstel tot prejudiciele vraag 
bevatten. Gezien het openbare orde karakter van veel gemeenschapsrecht zal 
een rechter een gegrond voorstel voor een prejudiciele vraag waarschijnlijk 
niet licht naast zich neerleggen. Ook is de scheiding tussen toepassing en 
interpretatie vaak veeleer artificieel. Een prejudiciele vraag waarbij een 
nationale rechter onomwonden de vraag stelt naar de concrete toepassing 
van het gemeenschapsrecht in een bepaald geschil, zal door het Hof niet 
onontvankelijk worden verklaard maar ,geherformuleerd". In vele gevallen 
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is dat echter een puur kosmetische ingreep, die niets verandert aan het feit dat 
de antwoorden van het Hof vaak zo precies zijn dat het geschil eigenlijk is 
opge1ost (zie bvb. H.v.J., 16 juni 1981, Saolia, 126/80, Jur., 1563, r.o. 7; 
H.v.J., 20 oktober 1993, Phil Collins, C-92, 326/92, Jur., I-5145, r.o. 13-16; 
H.v.J., 1 april1993, Hewlett Packard France, C-250/91, Jur., I-1819, r.o. 9-
10). Hetzelfde geldt voor prejudiciele vragen die onomwonden de vraag 
stellen van de verenigbaarheid van het nationale recht met het gemeen
schapsrecht (zie bvb. H.v.J., 22 september 1988, Pretura unificate di Torino, 
228/87, Jur., 5099, r.o. 6-7; H.v.J., 9 juli 1992,,K" Line Air Service Europe, 
C-131/91, Jur., 1992, I-4513, r.o. 10; H.v.J., 3 maart 1994, Eurico, C-332, 
333 en 335/92, Jur., I-711, r.o. 18-19; H.v.J., 14 juli 1994, Rustica Semene
ces, C-438/92, Jur., I-3519, r.o. 10). Eigen1ijk behe1zen dergelijke arresten 
vaak een imp1iciete onge1digverk1aring van nationa1e rechtshandelingen, die 
de facto van dezelfde aard is a1s een onge1digverklaring van een gemeen
schapshande1ing (zie bvb. H.v.J., 18 juni 1991, Piageme, C-369/89, Jur., I-
2971; H.v.J., 17 november 1993, Twee Provincien, C-285192, Jur., I-6045, 
r.o. 10; en verge1ijk H.v.J., 16 juli 1992, Legros, C-163/90, Jur., I-4625 met 
H.v.J., 9 augustus 1994, Rene Lancry, C-363, 407-411/93, Jur., I-3957). 
Vaak wordt na de prejudicie1e uitspraak van het Hof het geding voor de 
nationa1e rechter overigens niet hervat (Wi1s, G., Prejudiciele vragen van 
Belgische rechters en hun gevolgen, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 51). Ret 
Hof ,herformuleert" ook ,verkeerde" vragen. A1s een rechter een prejudi
cie1e vraag stelt, maar uit de feiten van de zaak blijkt dat hij eigen1ijk een 
andere prejudiciele vraag had moeten stellen, za1 het Hof die andere vraag 
beantwoorden, teneinde de nationa1e rechter een bruikbaar antwoord te 
geven (zie bvb. H.v.J., 18 maart 1993, Finanzamt Kassel, C-280/91, Jur., 
I-971, r.o. 17; zie ook H.v.J., 20 maart 1986, Tissier, 35185, Jur., 1207, r.o. 9; 
H.v.J., 14 december 1988, Ventura, 269/87, Jur., 6411, r.o. 13; H.v.J., 14 ju1i 
1994, Unaprol, C-186/93, Jur., I-3615, r.o. 12-13). Soms onderzoekt het Hof 
zelfs de geldigheid van een gemeenschapshandeling terwijl de nationale 
rechter enkel om interpretatie van die handeling had gevraagd (zie bvb. 
H.v.J., 15 oktober 1980, Roquette freres, 145179, Jur., 2917, r.o. 6-7). In 
andere gevallen toont het Hof dan weer een in het Iicht van die in het 
algemeen soepele houding soms moeilijk te verklaren terughoudendheid 
(In H.v.J., 28 februari 1989, Cargill, 201/87, Jur., 489, r.o. 21 weigert het 
Hof zich uit te spreken over de geldigheid van een voor het grondgeschil 
relevante verordening omdat de nationale rechter daar niet naar had ge
vraagd. Die nationale rechter ste1de daarna een tweede prejudiciele vraag 
waarin hij expliciet vroeg naar de geldigheid van de betreffende verordening 
(H.v.J., 20 juni 1991, Cargill, C-365/89, Jur., I-3045). In H.v.J., 16 juli 1992, 
Legros, C-163/90, Jur., I-4625 velde het Hof een interpretatief arrest waaruit 
voortvloeide dat een bepaa1de nationale regeling in strijd was met het EG
Verdrag. Hoewel de advocaat-generaal het Hofhad opgeroepen om meteen 
ook een beschikking van de Raad die de betreffende praktijk bevestigde 
ongeldig te verklaren, deed het Hof dit niet (conclusie advocaat-generaal 
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Jacobs, fur., 1992, I-4640, nr. 43). Enige tijd later diende het Hof zich dan 
toch over deze vraag te buigen, op expliciete vraag van een nationale rechter 
(H.v.J., 9 augustus 1994, Rene Lancry, C-363, 407-411/93, fur., I-3957)). 
Die terughoudendheid is wel logisch als de nationale rechter bepaalde 
bepalingen en vragen zeer bewust niet heeft opgenomen in zijn prejudiciele 
verwijzing, waarvan duidelijk is dat ze niet ,slecht geformuleerd'' is. In 
principe blijft de verwijzende rechter immers degene die de inhoud van de 
prejudiciele vraag bepaalt (zie bvb. H. v .J., 5 oktober 1988, Novasam, 247/86, 
fur., 5987, r.o. 7-8; en de conclusie van advocaat-generaal Mancini, nr. 4). 

5.2. Wanneer kan een prejudiciele vraag worden gesteld ? 

193. Artikel 177 EG, paragraaf 1 en 2 luidt: 
, Het Hof van Justitie is bevoegd, bij wijze van prejudiciele beslissing, 
een uitspraak te doen 
a) over de uitlegging van dit Verdrag, 
b) over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de 
Instellingen van de Gemeenschap en van de ECB, 
c) over de u!tlegging van de statuten van bij besluit van de Raad 
ingestelde organen, wanneer de 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 zij een 
beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar 

--vonniS,fiet HOfvan Justilieverzoe:ken over-aeze vniag eenuilspraak 
te doen.'' 

194. Opdat een prejudiciele vraag zou kunnen worden gesteld, moet er dus 
sprake zijn van een rechterlijke instantie (1.1) die wordt geconfronteerd met 
een probleem van gemeenschapsrecht (1.2) en die de oplossing van dat 
probleem noodzakelijk acht voor de beslechting van het bij haar aanhangige 
geschil (1.3). 

5.2.1. Rechterlijke instantie 

195. Elke nationale rechter die deel uitmaakt van de ,juridische structuur'' 
van een Lid-Staat kan een prejudiciele vraag stellen aan het Hof van Justitie. 
Ook een Italiaanse pretore, vertegenwoordiger van het openbaar ministerie 
en tegelijkertijd onderzoeksrechter, die optreedt in het kader van een straf
rechtelijk onderzoek tegen onbekenden kan een prejudiciele vraag stellen: 

,Het Hof is bevoegd de prejudiciele vraag te beantwoorden, aangezien 
deze atkomstig is van een rechterlijke instantie die gehandeld heeft in het 
algemene kader van zijn opdracht om onafhankelijk en naar recht uit
spraak te doen in zaken waarvoor de wet hem bevoegdheid verleent, ook al 
hebben bepaalde functies die hij te vervullen heeft in de procedure die tot 
de prejudiciele verwijzing heeft geleid, geen strikt rechterlijk karakter." 
(H.v.J., 11 juni 1987, Pretore di Sal6, 14/86, fur., 2545, r.o. 7; zie ook 
H.v.J., 24 april 1980, Chatain, 65/69, fur., 1345; H.v.J., 22 september 
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1988, Pretura unificate de Torino, 228/87, fur., 5099; H.v.J., 1 juli 1993, 
Meta/sa, C-312/91, fur., I-3751). 

De nationale rechter neemt als enige rechtstreeks kennis van de feiten van het 
geding en de argumenten van de partijen. Hij is dan ook het best in staat te 
beoordelen 

,( ... )in welke stand van het geding een prejudiciele beslissing van het Hof 
van Justitie noodzakelijk is. De keuze van het tijdstip waarop in casu een 
prejudiciele beslissing krachtens artikel177 moet worden gevraagd, wordt 
derhalve bepaald door overwegingen van proceseconomie en -opportuni
teit, waarover niet het Hof, doch uitsluitend de nationale rechter heeft te 
oordelen" (H.v.J., 11juni 1987,PretorediSal6, 14/86,fur.,2545,r.o.ll. 
Zie ook H.v.J., 10 maart 1981, Irish Creamery Milk, 36 en 71/80, fur., 
735, r.o. 8). 

196. De verwijzende rechter moet niet noodzakelijk zetelen in een proce
dure op tegenspraak (H.v.J., 9 november 1983, San Giorgio, 199/82, Jur., 
3595, r.o. 9; H.v.J., 20 oktober 1993, Ballocchi, C-10/92, fur., I-5105, r.o. 
14. Het Hof heeft er wel op gewezen dat het in het belang van de goede 
rechtsbedeling kan zijn om de prejudiciele verwijzing pas te maken na een 
debat op tegenspraak: H.v.J., 15 december 1993, Ligur Carni, C-277, 318 en 
319/91, fur., I-6621, r.o. 16; H.v.J., 3 maart 1994, Eurico, C-332, 333 en 335/ 
92, fur., I-711, r.o. 11). Ook een rechter die oordeelt in kort geding of in het 
kader van een spoedprocedure kan een prejudiciele vraag stellen (H.v.J., 21 
april 1988, Pardini, 338/85, fur., 2041). Vereist is wel dat de verwijzende 
rechter rekening kan houden met het antwoord van het Hof. Dit is niet het 
geval als de procedure voor de nationale rechter reeds is afgesloten op het 
moment dat het verzoek wordt gedaan (H.v.J., 21 april1988, Pardini, 338/ 
85, fur., 2041, r.o. 11-14; H.v.J., 4 oktober 1991, Grogan, C-159/80, fur., I-
4685, r.o. 12). Anderzijds houdt het Hof er geen rekening mee dat de 
verwijzende rechter naar nationaal recht onbevoegd zou zijn om van het 
grondgeschil kennis te nemen (H.v.J., 20 oktober 1993, Balocchi, C-10/92, 
fur., I-5105, r.o. 15-17; zie ook H.v.J., 14 januari 1982, Reina, 65/81, fur., 
33, r.o. 7; H.v.J., 3 maart 1994, Eurico, C-332, 333 en 335/92, fur., I-711, r.o. 
12-13). In zo een geval moet men de verwijzingsbeslissing dus aanvechten 
via nationaalrechtelijke rechtsmiddelen. De prejudiciele vraag blijft immers 
aanhangig tot de rechter die ze heeft gesteld ze weer intrekt, of zijn beslissing 
om te verwijzen wordt vernietigd (H.v.J., 30januari 1974, BRT /Sabam, 127/ 
73, fur., 51, r.o. 9; H.v.J., 12 februari 1974, Rheinmuhlen, 146173, fur., 139, 
r.o. 3. Als het hoger beroep tegen de beslissing tot verwijzing schorsende 
werking heeft, dan kan de rechter in hoger beroep vragen om de prejudiciele 
procedure voor het Hof te schorsen tot hij uitspraak heeft gedaan (Lenaerts, 
K., ,Procederen voor het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg 
van de Europese Gemeenschappen", in Procederen in nieuw Belgie en 
komend Europa, Storme, M. en Beirlaen, A (eds)., Kluwer, Antwerpen, 
1991, 531)). 
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197. Of een nationale rechter bevoegd is om het Hof van Justitie een 
prejudicii'He vraag te stellen is vooral problematisch gebleken ten aanzien 
van ,rechtsprekende organen'' die geen deel uitmaken van het klassieke 
,rechtsprekende apparaat'' van een Lid-Staat zoals arbitrale instanties, 
tuchtraden en curatoren. Het Hof heeft terzake een aantal algemene criteria 
ontwikkeld waaraan moet worden voldaan opdat een prejudiciele vraag 
ontvankelijk zou zijn. Het moet vooreerst gaan om ,een rechterlijke instantie 
die geroepen is uitspraak te doen in het kader van een procedure die moet 
uitmonden in een beslissing die de keninerken vertoont van een rechterlijke 
uitspraak" (H.v.J., 18 juni 1980, Borker, 138/80, Jur., 1975, r.o. 4; H.v.J., 5 
maart 1986, Greis Unterweger, 318/85, Jur., 955, r.o. 4). Opdat arbitrale 
instanties een prejudiciele vraag zouden kunnen stellen moet het gaan om 
een onafhankelijke geschillenbeslechtingsinstantie, door de wet ingesteld als 
permanent orgaan. Zij moet over bindende rechtsmacht beschikken en oor
delen naar de regelen des rechts (H.v.J., 30 juni 1966, Vaassen-Goebbels, 611 
65, Jur., 257). Bevoegdheid en samenstelling mogen niet afhankelijk zijn 
van de wil van de partijen (H.v.J., 17 oktober 1989, Danfoss, 109/88, Jur., 
3199, r.o. 7-8; H.v.J., 23 maart 1982, Nordsee, 102/81, Jur., 1095, r.o. 11-12. 
De ,gewone rechter die, in geval van boger beroep, verzet, uitvoerbaarver
klaring of enig ander rechtsmiddel dat volgens het toepasselijke nationale 
recht openstaat, belast is met de toetsing van een arbitraal vonnis", is een 
rechterlijke instantie in de zin van artikel 177 EG (H.v.J., 27 april 1994, 
Almelo, C-393£92, Jur., I-1477, r.o. 22; en zaak 102/81, Nordsee, r.o. 14) 
Voor het probleem van het scheidsgerecht, zie Goffin, L., ,Arbitrage et droit 
communautaire", in L'arbitrage, Feestbundel A. Fettweis, p. 185 e.v.). 
Diezelfde criteria gelden mutatis mutandis eigenlijk ook voor andere 
,rechtsprekende organen' '. In het arrest Broekmeulen besliste het Hof ten 
aanzien van de ,Commissie van beroep Huisartsengeneeskunde" (onderdeel 
van de Nederlandse beroepsorganisatie voor geneeskundigen) dat indien een 
beroepsorganisatie die aan een zeker overheidstoezicht is onderworpen, 

,in overleg met de betrokken overheidsorganen beroepsmogelijkheden 
creeert die het geldend maken van aan het gemeenschapsrecht ontleende 
aanspraken kunnen beinvloeden, ( ... ) het voor het nuttig effect van het 
gemeenschapsrecht noodzakelijk (is) dat het Hof zich kan uitspreken over 
uitleggings- en geldigheidsvragen die in het kader van een dergelijk 
geschil zouden kunnen rijzen." (H.v.J., 6 oktober 1981, Broekmeulen, 
246/80, Jur., 2311, r.o. 16). 

In het arrest Bauer van 8 april1992, beantwoordt het Hof zonder meer een 
prejudiciele vraag van de Conseil d'appel d'expression franraise van de 
Belgische orde van architecten (H.v.J., 8 april 1992, Bauer, C-166/91, Jur., 
I-2797). 

198. Een lichaam dat niet de hoedanigheid van derde heeft ten aanzien van 
de instantie die de betwiste handeling heeft gesteld, kan geen prejudiciele 
vraag stellen. De directeur van een belastingsadministratie die zich in het 
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kader van een volontaire procedure (procedure gracieuse) uitspreekt over 
een beroep tegen een door zijn administratie gestelde handeling, kan dan ook 
niet verwijzen naar het Rof van Justitie (R.v.J., 30 maart 1993, Corbiau, C-
24/92, Jur., 1-1277, r.o. 15). 

5.2.2. Een probleem van gemeenschapsrecht 

199. In het kader van artikel 177 EG is het Rof enkel bevoegd voor vragen 
die betrekking hebben op de uitlegging van het EG-Verdrag en de uitlegging 
of geldigheid van handelingen van de instellingen die binnen het commu
nautaire kader ressorteren. Vragen die betrekking hebben op andere materies 
of instrumenten die geen handelingen van de instellingen zijn, zal het Rof 
niet beantwoorden (R.v.J., 16 september 1982, Vlaeminck, 132/81, Jur., 
2953; R.v.J., 26 januari 1990, Falciola, C-286/88, Jur., 1-191; H.v.J., 6 okto
ber 1987, Demouche, 152/83, Jur., 3833, r.o. 15-20). Verder zal het Rof zich 
uitspreken over alle juridische instrumenten die binnen zijn bevoegdheid 
vallen en die de uitkomst van een geschil voor de nationale rechter kunnen 
bei"nvloeden. Dus ook over niet-bindende aanbevelingen (R.v.J., 13 decem
ber 1989, Grimaldi, C-322/88, Jur., 4407 (zie ook nr. 44); R.v.J., 8 april 
1992, Wagner, C-94/91, Jur., 1-2788, r.o. 16-17 (in dit laatste arrest beant
woord het Rof een vraag over de geldigheid van een niet-bindend instru
ment)), en over door de Gemeenschap gesloten verdragen (zie bvb. R.v.J., 21 
januari 1993, Deutsche Shell, C-188/91, Jur., 1-363, r.o. 16-18; in dat arrest 
verklaart het Rof zich bevoegd voor de interpretatie van een aanbeveling van 
een Gemengde Commissie ingesteld in het kader van een internationale 
overeenkomst inzake douaneverkeer tussen de EVA-landen en de EEG). 
Overigens is hele rechtspraak over de directe werking tot stand gekomen via 
de prejudiciele procedure. 

200. Ret Rof verklaart zich ook bereid te antwoorden als het gemeenschaps
recht niet als dusdanig toepasselijk is, maar slechts via verwijzing in het 
nationale recht. De Belgische wet van 15 december 1980 betreffende de 
toe gang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen (B.S., 31 december 1980, 14584). voorziet in artikel40 dat de 
echtgenoot van een Belg met een niet EG-nationaliteit gelijk wordt gesteld 
met een EG-vreemdeling. Mevrouw Dzodzi bezat de Togolese nationaliteit 
en beriep zich op een aantal verordeningen en richtlijnen inzake verblijfs
recht en vrij verkeer van werknemers, die via die Belgische wettelijke 
bepaling op haar van toepassing waren. De Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel stelde het Rof drie prejudiciele vragen over de interpretatie van een 
aantal van de betreffende bepalingen. Roewel er hier ten gronde dus eigenlijk 
geen probleem van gemeenschapsrecht aan de orde was, verklaarde het Rof 
zich, tegen het advies van advocaat-generaal Darmon in, toch bevoegd. Ret 
wijst op het evidente belang dat de communautaire rechtsorde heeft bij 
uniforme uitlegging van regels van gemeenschapsrecht, alsook op het feit 
dat het Rof enkel interpreteert en niet toepast (R.v.J., 18 oktober 1990, 
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Dzodzi, C-297/88 en C-197/89, Jur., I-3763, r.o. 29-42; zie ook H.v.J., 8 
november 1990, Gmurzynska, C-231/89, fur., I-4003, r.o. 15-26). Met ver
wijzing naar deze rechtspraak heeft het Hof zich vervolgens ook bevoegd 
verklaard om interpretatievragen op te los sen die rijzen in een situatie waarin 
het gemeenschapsrecht slechts toepasselijk is via verwijzing in een contract 
tussen particulieren (H.v.J., 25 juni 1992, Federconsorzi, C-88/91, fur., I-
4035, r.o. 11-16). 

5.2.3. De oplossing van het probleem is noodzakelijk 
voor de beslechting van het bij de verwijzende 
rechter aanhangige geschil 

201. De tekst van artikel177 EG laat de beoordeling van die noodzakelijk
heid duidelijk over aan de nationale rechter zelf. Dat wordt ook door het Hof 
steeds weer bevestigd: 

,( ... ) dat het volgens vaste rechtspraak van het Hofuitsluitend een zaak is 
van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de 
verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing om, 
gelet op de bijzonderheden van elk geval, de noodzaak van een prejudi
ciele beslissing voor het wijzen van zijn vonnis te beoordelen alsmede de 
relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt." (H.v.J., 28 
november 1991, Durighello, C-186/90, fur., I-5773, r.o. 8; zie ook 
H.v.J., 14 juli 1988, Smanor, 298/87, fur., 4489, r.o. 9; H.v.J., 11 juli 
1991, Crispoltoni, C-368/89; -Jur.; I·3695,-r;o; -10; H.v.J.-, 16 juli 199:2-, 
Lourenfo Dias, C-343/90, fur., I-4673, r.o. 15; H.v.J., 7 juli 1994, 
McLachlan, C-146/93, fur., I-3229, r.o. 20). 

Zoals reeds aangegeven onder nr. 195 is het ook de nationale rechter die, 
rekening houdend met de vereisten van de proceseconomie, oordeelt wan
neer de prejudiciele vraag wordt gesteld, hoewel het Hof in Irish Creamery 
wei opmerkte dat 

,( ... ) het in bepaalde omstandigheden aangewezen (kan) zijn, dat de 
betrokken feiten vaststaan en de problemen van zuiver nationaal recht 
zijn opgelost op het moment van verwijzing naar het Hof" (H.v.J., 10 
maart 1981, Irish Creamery, 36 en 71/80, fur., 735, r.o. 6). 

In het arrest Enderby antwoordde het Hof in elk geval wei op de vraag of het 
minder betalen van (hoofdzakelijk vrouwelijke) speech therapists dan 
(hoofdzakelijk mannelijke) apothekers in strijd was met artikel 119 EG, 
indien men er kon van uitgaan dat dit gelijkwaardige betrekkingen waren. De 
vraag of dit wei gelijkwaardige betrekkingen waren, was nog niet opgelost en 
de rechter zou verder onderzoek daarnaar pas Iaten uitvoeren na een positief 
antwoord van het Hofvan Justitie (H.v.J., 27 oktober 1993, Enderby, C-127/ 
92, fur., I-5535, r.o. 7-12). In andere gevallen neemt het Hof nochtans de 
tegenovergestelde houding aan (H.v.J., 27 februari 1985, Produits de mai"s, 
112/83, fur., 719, r.o. 11-13). 

202. Ondanks die principiele autonome beoordelingsbevoegdheid van de 
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nationale rechter, zal het Hof van Justitie weigeren te antwoorden, of zich 
onbevoegd verklaren, als duidelijk blijkt dat de door de nationale rechter 
gevraagde uitlegging van gemeenschapsrecht geen verband houdt met de 
feiten of het onderwerp van het bodemgeding (voor gevallen waar het Hof 
effectief weigert te antwoorden zie H.v.J., 16 juli 1992, Lourenro Dias, C-
343/90, Jur., I-4673; H.v.J., 14 juli 1994, Peralta, C-379/92, Jur., I-3453, r.o. 
8; H.v.J., 13 december 1994, Grau-Hupka, C-297/93, n.n.g.; voor gevallen 
waar het Hof toch antwoordt, zie H.v.J., 16 juni 1981, Salonia, 126/80, Jur., 
1563; H.v.J., 11 juli 1987, Crispoltoni, C-368/89, fur., 1991, I-3695; H.v.J., 
28 november 1991, Durighello, C-186/90, fur., I-5773; H.v.J., 16 juli 1992, 
AEB, C-67/91, fur., I-4785; H.v.J., 17 mei 1994, Corsica Ferries, C-18/93, 
fur., I-1783, r.o. 14-16) en dus niet ,objectief noodzakelijk is voor de 
uitspraak in het hoofdgeding" (H.v.J., 26 juni 1990, Falciola, C-286/86, 
fur., I-191, r.o. 9; zie ook H.v.J., 16 mei 1994, Monin, C-428/93, fur., I-
1707, r.o. 15). Een Franse rechter-commissaris die instaat voor de vereffe
ning van een failliete vennootschap, kan geen prejudiciele vraag stellen over 
de slaagkansen van een eventuele aansprakelijkheidsvordering tegen con
currenten van de failliete vennootschap wegens vermeend concurrentiever
valsend gedrag omdat hij geen rechter is bij wie een dergelijke vordering 
werd ingesteld (H.v.J., 16 mei 1994, Monin, C-428/93, fur., I-1707). Een
zelfde rechter-commissaris zou echter wel een vraag kunnen stellen met 
betrekking tot het gerechtvaardigd zijn van de vordering van een van de 
schuldeisers van de vennootschap die hij onder zijn hoede heeft, omdat een 
dergelijke beoordeling wel tot zijn rechterlijke bevoegdheid behoort (stand
punt van de Commissie bij zaak C-378/93, La Pyramide, C-378/93, fur., I-
3999, r.o. 8). 

203. De rechter moet in zijn prejudiciele verwijzing ook voldoende feite
lijke en juridische gegevens verstrekken over het geschil opdat het Hof tot 
een voor de nationale rechter zinvolle uitspraak zou kunnen komen. Als de 
verwijzende rechter te weinig informatie geeft, zal het Hof niet antwoorden 
(H.v.J., 26 januari 1993, Telemarsicabruzzo, C-320-322/90, fur., I-393; 
H.v.J., 19 maart 1993, Ranchero, C-157/92, fur., I-1085, r.o. 4-7; H.v.J., 
26 april 1993, Monin, C-386/92, fur., I-2049, r.o. 6-9; H.v.J., 9 augustus 
1994, La Pyramide, C-378/93, fur., I-3999). 

204. Hoewel het aantal gevallen waarin het Hof weigert te antwoorden of 
zich onbevoegd verklaart, lijkt te stijgen, blijft dit toch eerder uitzonderlijk 
en blijft het Hof zeer welwillend ten aanzien van prejudiciele vragen (Als het 
Hof over weinig informatie beschikt, doch voldoende om de gestelde vraag 
te beantwoorden, zal het Hof antwoorden, zie bvb. H.v.J., 3 maart 1994, 
Vaneetveld, C-316/93, fur., I-763, r.o. 12-15. Als er te weinig informatie 
wordt meegedeeld, maar het Hof de zaak kent uit een vorige prejudiciele 
procedure die kaderde in eenzelfde geschil waarin opnieuw een prejudiciele 
vraag wordt gesteld zal het Hof ook antwoorden, zie H.v.J., 5 oktober 1994, 
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Crispoltoni, C-133, 300 en 362/93, n.n.g., r.o. 15-20. Voor twee recente 
gevallen waar bet Hof een exceptie van onontvakelijkheid verwerpt, zie 
H.v.J., 13 december 1994, Winzesekt, C-306/93, n.n.g.; en H.v.J., 15 decem
ber 1994, Stadt Lengerich, C-399, 409, 425/92 en 34, 50 en 78/93, n.n.g). De 
rechtspraak terzake is zeker niet van aard om bet stellen van prejudiciele 
vragen af te schrikken of te ontmoedigen. Het Hof zal pas weigeren een 
antwoord te geven als men bet echt ,al te bruin bakt' '. In Telemarsicabruzzo 
bijvoorbeeld stelde de nationale rechter een vraag over de toepassing van bet 
verbod van misbruik van economische machtspositie van artikel 86 EG in 
een geding met als partijen een aantal televisiezenders en telecommunicatie
maatschappijen en de ministeries van telecommunicatie en defensie. Als 
enige toelichting wees de rechter erop dat artikel 86 EG iedere vorm van 
monopolie verbiedt. Het bijgevoegde dossier bevatte nog wat bijkomende 
inlichtingen die echter niet van aard waren om klaarheid te scheppen in dat 
soort juridisch en feitelijk zeer complexe dossiers. Het Hof weigerde dan ook 
te antwoorden (H.v.J., 26 januari 1993, Telemarsicabruzzo, C-320-322/90, 
Jur., I-393). 

205. Het Hof weigert ook in te gaan op algemene of hypothetische vragen 
die geen verband houden met een reeel geschil, en waarop het antwoord 
veeleer een rechtsgeleerd advies zou zijn dan een bijdrage aan de goede 
rechtsbedeling (H.v.J., 16 december 1981, Foglia I Novello II, 244/80, Jur., 
3045, r.o.18;-H.v;J., 3 februari 1983, Robards, 149182,-Jur:; 171;-r:o;-19; 
H.v.J., 16 juli 1992, Meilicke C-83/91, Jur., I-4871, r.o. 25). Dit vindt onder 
andere zijn uitdrukking in de reeds behandelde weigering van bet Hof te 
antwoorden op vragen die niet in een onmiddellijk verband staan met bet 
bodemgeschil (zie nr. 202). Om diezelfde reden heeft bet Hof in de arresten 
Foglia I Novello echter ook geweigerd te antwoorden op een prejudiciele 
vraag gesteld in bet kader van een rechterlijke procedure die aanhangig werd 
gemaakt met als enige doel bet bekomen van een prejudiciele uitspraak 
zonder dater tussen de partijen echt sprake was van een geschil (H.v.J., 11 
maart 1980, Foglia I Novello I, 104179, Jur., 745; H.v.J., 16 december 1981, 
Foglia I Novello II, 244/80, Jur., 3045; zie ook H.v.J., 18 oktober 1990, 
Dzodzi, C-297/88 en C-197/89, Jur., 1-3763, r.o. 40). Een Franse en een 
ltaliaanse handelaar hadden met elkaar een contract gesloten voor de leve
ring van enkele dozen wijn. In dat contract kwam een bepaling voor over 
mogelijk onwettige belastingen die inderdaad werden geheven bij invoer in 
Frankrijk. Er werd vervolgens een vordering ingesteld voor de ltaliaanse 
rechter die zich diende uit te spreken over het al dan niet in overeenstemming 
zijn met bet gemeenschapsrecht van die Franse belasting, en daarover een 
prejudiciele vraag stelde. In hun opmerkingen in de procedure voor bet Hof 
bleken beide partijen het erover eens dat de Franse belasting inderdaad 
strijdig was met het gemeenschapsrecht. Het Hof weigerde te antwoorden: 

,Partijen in bet hoofdgeding blijken dus uit te zijn op een veroordeling van 
de Franse belastingregeling voor likeurwijn via een procedure voor een 
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Italiaanse rechter tussen twee particulieren die het eens zijn over het te 
bereiken resultaat en die in hun overeenkomst een clausule hebben opge
nomen die bedoeld is om de Italiaanse rechter tot een uitspraak op dat punt 
te brengen ( ... ). 
De taak die het Hof van Justitie bij artikel 177 EEG-Verdrag is opgedra
gen, bestaat erin de rechterlijke instanties van de Gemeenschap de gege
vens voor de uitlegging van het gemeenschapsrecht te verschaffen, die zij 
nodig hebben voor de oplossing van echte geschillen waarvan zij kennis 
nemen. Zo men het Hof door middel van constructies als hiervoor be
schreven, zou kunnen dwingen een uitspraak te doen, zou het gehele 
stelsel van rechtsmiddelen waarover de particulieren beschikken om zich 
te beschermen tegen de toepassing van met de verdragsbepalingen strij
dige belastingwetten in het gedrang worden gebracht." (zaak 104179, 
Foglia I Novello I, r.o. 10-11). 

De Italiaanse rechter stelde prompt een nieuwe prejudiciele vraag waarop het 
Hof zijn beslissing herhaalde doch uitgebreider motiveerde (zaak 244/80, 
.Foglia I Novello II). 

206. Deze uitspraken hebben veel kritiek uitgelokt en zijn in zekere mate 
een alleenstaand geval gebleven (Louis, J.-V., Vandersanden, G., Wael
broeck, D. en Waelbroeck, M., o.c., nr. 9, 253-256; Schermers, H.G. en 
Waelbroeck, D., o.c. nr. 9, 399-400, met verdere verwijzingen). Toch kunnen 
echo's ervan worden teruggevonden in de zaakMeilicke (H.v.J., 16 juli 1992, 
Meilicke, C-83/91, Jur., I-4871). In die zaak ging het om de vraag of een 
jurisprudentiele regel uit het Duitse vennootschapsrecht in overeenstemming 
was met de tweede vennootschapsrichtlijn, hetgeen door een deel van de 
Duitse rechtsleer werd betwist. Meilicke, een van de auteurs die deze opvat
ting verdedigde, en een aandeel bezat van een Duitse vennootschap lokte 
daarover een geschil uit voor de Duitse rechter die op aandringen van 
Meilicke naar het Hof van Justitie verwees. Dit weigerde echter te antwoor
den omdat het naar nationaal recht niet vaststond of die jurisprudentiele regel 
eigenlijk wel toepasselijk was op de feiten van het grondgeding. Als het Hof 
de vraag wel had beantwoord, en de nationale rechter zou uiteindelijk 
beslissen dat de voorwaarden voor de toepassing van de jurisprudentiele 
regel niet waren voldaan, zou het Hof een puur hypothetisch antwoord 
hebben gegeven (Lenaerts, K., ,Form and Substance of the Preliminary 
Rulings Procedure", in Institutional Dynamics of European Integration, 
o.c. nr. 106, 377). In de vanuit dat oogpunt in zekere mate vergelijkbare 
situatie in het arrest Enderby, heeft dat het Hofer echter niet van weerhouden 
om toch te antwoorden (H.v.J., 27 oktober 1993, Enderby, C-127/92, Jur., I-
5535). Men kan zich dan ook afvragen of het Hof in het arrest Meilicke 
eenzelfde beslissing zou hebben genomen indien het ,geconstrueerd" ka
rakter van het geschil minder duidelijk was geweest. 

207. Hier moet onmiddellijk worden aan toegevoegd dat het Hof verschei-
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dene keren heeft geantwoord op vragen gesteld in situaties waar het geschil 
ten grande eveneens, doch minder duidelijk de indruk wekte een ,gecon
strueerd" geschil te zijn (zie bijvoorbeeld de Belgische zaak H.v.J., 21 
september 1988, Van Eycke, 267/86, fur., 4769 en daarover Wils, G., o.c. 
noot, 43-44; en ookH.v.J., 14 januari 1981, Vinal, 46/80, fur., 77; H.v.J., 10 
november 1982, Rau, 261/81, fur., 3961; H.v.J., 23 november 1989, Paifii
meriefabrik 4711, 150/88, fur., 3891; H.v.J., 11 juli 1991, Crispoltoni, C-
368/89, fur., I-3695, r.o. 9-11). Waarschijnlijk zal het hof dus enkel wei
geren als het manifest duidelijk is dat het niet om een ,echt" geschil gaat 
(conclusie advocaat-generaal Reischl bij zaak 46/80, Vinal, fur., 1981, 98-
99). 

5.3. Welke rechter moet verwijzen ? 

208. Artikel 177, lid 3 luidt: 
, Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak 
aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissin
gen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is 
deze instantie gehouden zich tot het Hof van J ustitie te wenden.'' 

209. De rechters tegen wiens beslissingen geen hoger beroep meer mogelijk 
is, zijn niet de enige die verplicht kunnen zijn een prejudiciele vraag te 
stellen. Zoals vermeldis_ookd~ nationale recbter die de ongeldigheid van 
een gemeenschapshandeling wil vaststellen, verplicht een prejudiciele ver
wijzing te maken. Hetzelfde geldt voor een nationale rechter die het niet eens 
is met een vraegere interpretatie van het Hof van Justitie, en een andere 
interpretatie wil toepassen. Deze laatste verplichting vloeit niet zozeer voort 
uit artikel 177 EG maar uit de algemene verplichting het gemeenschapsrecht 
toe te pqssen. Gezien het Hof van Justitie de hoogste rechterlijke instantie 
van de Gemeenschap is, is een schending van een interpretatie van het Hof 
meteen ook een schending van het gemeenschapsrecht. 

210. De Belgische rechtscolleges die op grand van artikel 177, lid 3 EG 
verplicht zijn een prejudiciele verwijzing te maken, omdat hun beslissingen 
niet vatbaar zijn voor hoger beroep, zijn het Hof van Cassatie, De Raad van 
State en het Arbitragehof. Er bestaat in de rechtsleer discussie over de vraag 
of een lagere rechter wiens beslissing niet meer kan worden aangevochten, 
ook verplicht zou zijn om te verwijzen (Storme, M. en Maresceau, M., 
Europese rechtspleging en rechtspraak, Gent, Story-Scientia, 1979, 
nr. 176; Schermers, H.G. en Waelbraeck, D., o.c. nr. 9, 409-411; Louis, J.
V., Vandersanden, G., Waelbroeck, D. en Waelbroeck, M., o.c. nr. 9, 231-
232). Voor de Belgische situatie is deze discussie echter weinig relevant 
gezien in Belgie tegen de uitspraken van alle rechtscolleges tenminste op 
punten van recht ( cassatie )beraep openstaat (bij het Hof van Cassatie of de 
Raad van State. Over cassatieberoep op grond van Europees gemeenschaps
recht, zie Wils, G., o.c. nr. 192, 18-19). 
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211. Een rechter in kort geding waarvan de beslissingen volgens het natio
nale recht niet vatbaar zijn voor boger beroep, moet niet verwijzen als zijn 
uitspraak niet bindend is voor de uitspraak in de bodemprocedure. Bovendien 
moet het elk der partijen vrijstaan een procedure ten gronde aanhangig te 
maken, waarin alle vragen van gemeenschapsrecht opnieuw kunnen worden 
onderzocht en zo nodig een prejudiciele vraag kan worden gesteld (H.v.J., 27 
oktober 1982, Morson, 35-36/82, fur., 3723, r.o. 8-10). 

212. In het arrest CILFIT heeft het Hof een aantallogische uitzonderingen 
aangebracht op de algemene verwijzingsplicht van de hoogste rechtscolleges 
(H.v.J., 6 oktober 1982, CILFIT, 283/81, fur., 3415). Zij zijn uiteraard niet 
verplicht een prejudiciele vraag te stellen als het punt van gemeenschaps
recht dat wordt opgeworpen niet van aard is om invloed uit te oefenen op de 
oplossing van het geschil (r.o. 10; hetzelfde lijkt te gelden als het geschil kan 
worden opgelost met een beroep op nationaal recht aileen, zie H.v.J., 27 juni 
1991, Mecanarte, C-348/89, fur., 1-3277, r.o. 47-48). Overigens zou het Hof, 
zoals gezien, weigeren een dergelijke vraag te beantwoorden (zie nr. 202). 
De verplichting tot verwijzing vervalt ook wanneer het Hof van Justitie zich 
over het betreffende punt reeds heeft uitgesproken (acte eclaire). 

,( ... ) daarbij is niet van belang, welke de aard was van de procedures die 
aanleiding tot die rechtspraak hebben gegeven, en evenmin dat de vraag
punten in geschil niet volstrekt identiek zijn." (r.o. 14). 

Tenslotte moet ook geen vraag worden gesteld als de juiste interpretatie zo 
duidelijk is dat daar redelijkerwijs geen twijfel over kan bestaan (acte clair). 
Alvorens tot dat besluit te komen 

,( ... ) dient de nationale rechter ervan overtuigd te zijn dat die oplossing 
even evident zou zijn voor de rechterlijke instanties van de andere Lid
Staten en voor het Hof van Justitie." (r.o. 16). 

De nationale rechter moet bij die beoordeling rekening houden met een 
aantal bijzondere kenmerken van het gemeenschapsrecht. Zo wijst het Hof 
erop dat de wetgevende teksten van het gemeenschapsrecht gelijkelijk 
authentiek zijn in de verschillende taalversies. De nationale rechter kan 
dus niet zonder meer van een taalversie uitgaan. Het Hof wijst ook op het 
bestaan van een eigen gemeenschapsrechtelijke terminologie, waarvan de 
betekenis niet noodzakelijk dezelfde is als die in de nationale rechtsstelsels. 
Tenslotte benadrukt het Hof dat een bepaling van gemeenschapsrecht in haar 
context moet worden geplaatst en uitgelegd in het licht van het geheel van 
het gemeenschapsrecht, zijn doelstellingen en zijn ontwikkelingsstand (r.o. 
18-20). 

213. Er bestaat geen communautairrechtelijke sanctie voor het niet naleven 
van de verwijzingsverplichting door de hoogste rechtscolleges. Misschien 
zou de Commissie een procedure wegens nalaten ex artikel169 EG kunnen 
inspannen tegen de betrokken Lid-Staat, doch dit wordt niet opportuun 
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geacht (Louis, J.-V., Vandersanden, G., Waelbroeck, D. en Waelbroeck, M., 
o.c., nr. 9, 237-238). 

214. Er bestaat ook een verband tussen het probleem van de verplichting (en 
eigenlijk ook de mogelijkheid) tot verwijzing, enerzijds, en het probleem van 
de verhouding tussen het nationaal procesrecht en het gemeenschapsrecht 
anderzijds. Regels van nationaal procesrecht mogen een rechter immers niet 
verhinderen een prejudiciele vraag te stellen, wat dan weer niet betekent dat 
een nationale rechter altijd en in alle omstandigheden de mogelijkheid moet 
hebben een prejudiciele vraag te stellen. Overigens is dit eigenlijk een 
problematiek die subsidiair is aan de problematiek die aan de orde is in de 
zaak Peterbroek (zie nr. 177 e.v.). De eigenlijke vraag is of, in een bepaalde 
stand van een geding, een middel van gemeenschapsrecht nog in acht kan 
worden genomen. Als dit, rekening houdend met de door het gemeenschaps
recht aan het nationaal procesrecht gestelde grenzen, niet meer mogelijk is, 
kan ook geen prejudiciele vraag meer worden gesteld. Als dit wel mogelijk 
is, kunnen andere regels van nationaal recht de prejudiciele verwijzing niet 
verhinderen (H.v.J., 27 juni 1991, Mecanarte, C-348/89, fur., 1-3277, r.o. 44-
45; H.v.J., 16 januari 1974, Rheinmuhlen, 166/73, fur., 33). 

5.4. Het uitleggingsarrest 

215. Gezien de algemene gelding en de algemene voorrang van het gemeen
schapsrecht, en gezien het Hof van Justitie de hoogste rechterlijke instantie is 
van de Gemeenschap, kan men zeggen dat de uitleggingsarresten van het Hof 
van Justitie bindend zijn erga omnes. Juister zou echter zijn te zeggen dat het 
gemeenschapsrecht, zoals ge1nterpreteerd door het Hof, gelding heeft erga 
omnes. Verder is er niets dat een nationale rechter verhindert over een zelfde 
materie een nieuwe vraag te stellen naar aanleiding waarvan het Hof zijn 
rechtspraak zou kunnen wijzigen. 

216. Ben andere vraag is of het Hof, in het licht van de principieel geschei
den bevoegdheden van interpretatie en toepassing, in zijn antwoorden niet te 
ver gaat, of juist niet ver genoeg (Wils, G., o.c. nr. 192, 38; Lenaerts, K., 
,Form and Substance of the Preliminary Rulings Procedure'', o.c. nr. 206, 
364 e.v). Dit is een vraag die zeer moeilijk te beantwoorden valt omdat het 
antwoord niet aileen noopt tot een grondige studie van de prejudiciele 
arresten van het Hof, maar ook een goede kennis vereist van alle materieel
en nationaalrechtelijke domeinen waarop die vragen betrekking hebben. 
Vanuit praktisch oogpunt lijkt de meest aangewezen benadering echter die 
van Lenaerts volgens dewelke het Hofer goed aan doet zo precies mogelijk 
te antwoorden, zolang het zich maar niet uitspreekt over punten van natio
naal recht of over feitelijkheden die niet vaststaan (Lenaerts, K., ,Form and 
Substance of the Preliminary Rulings Procedure'', o.c. nr. 206, 379). Minder 
precieze antwoorden kunnen leiden tot misverstanden en zelfs misbruiken. 
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217. Een mogelijk voorbeeld dat hier al aan de orde is geweest is dat van het 
arrest Minne (zie nr. 33 en 46). Het voorbeeld bij uitstek wordt echter 
geboden door de befaamde rechtspraak inzake zondagshandel. In een eerste 
arrest daarover besliste het Hof dat een verbod op zondagshandel strijdig kon 
zijn met de door het Hof gehanteerde basisdefinitie inzake vrij verkeer van 
goederen, maar dat zo een verbod toch niet in strijd was met het gemeen
schapsrecht in zoverre het vrij verkeer niet meer wordt gehinderd dan strikt 
noodzakelijk ter vrijwaring van de beoogde sociaal-culturele doelstellingen 
(H.v.J., 23 november 1989, B & Q, 145/88, Jur., 3851). Deze zogenaamde 
proportionaliteitstest beschouwde het Hof als een feitenkwestie waarover de 
nationale rechter diende te oordelen. Hoewel het eigenlijk duidelijk was dat 
aan die proportionaliteitstest in casu inderdaad was voldaan en dat de regels 
inzake zondagshandel dus niet strijdig waren met het gemeenschapsrecht, 
vonden gespecialiseerde advocaten voldoende stof om rechters ervan te 
overtuigen dat dit toch het geval was (zie daarover Tillotson, J., ,Sunday 
Trading and Free Movement of Goods in the EEC", World Competition, 
1992-93, nr. 4, 139-143). Toen het zich zestien maanden later opnieuw over 
het probleem diende uit te spreken, paste het Hof, in een paging orde op 
zaken te stellen, die proportionaliteitstest dan ook zelf toe en besliste het 
uitdrukkelijk dat het verbod op zondagshandel niet in strijd was met het 
gemeenschapsrecht (H.v.J., 28 februari 1991, Conforama, C-312/89, Jur., I-
997; en H.v.J., 28 februari 1991, Marchandise, C-332/89, Jur., I-1027). 
Dergelijk ,rnisbruik'' ·van het gemeenschapsrecht kan worden vermeden 
door preciezere prejudiciele uitspraken (uiteindelijk heeft het Hof van Jus
titie onder druk van aanhoudend ,rnisbruik'' zijn basisdefinitie voor vrij 
verkeer van goederen moeten aanpassen in H.v.J., 24 november 1993, Keck, 
C-267-268/91, Jur., I-6097; zie daarover o.a. Joliet, R., ,La libre circulation 
des marchandises: !'arret Keck et Mithouard et les nouvelles orientations de 
la jurisprudence", J.T.D.E., 1994, 145-151; en Waelbroeck, D., ,L'arret 
Keck et Mithouard: les consequences pratiques", J.T.D.E., 1994, 161-166; 
beide met verdere verwijzingen). 

5.5. Werking in de tijd van prejudiciele arresten 

218. Een prejudicieel arrest over de interpretatie of de ongeldigheid van een 
bepaling heeft een declaratoir karakter en dus een werking ex tunc. Een door 
het Hof in een bepaalde zin uitgelegde bepaling van gemeenschapsrecht 
wordt geacht die betekenis te hebben sinds haar inwerkingtreding. De rechter 
moet de interpretatie van het Hof dan ook toepassen op rechtsbetrekkingen 
ontstaan en tot stand gekomen v66r de uitspraak (H.v.J., 27 maart 1980, 
Denkavit ltaliana, 61179, Jur., 1205, r.o. 16; H.v.J., 10 juli 1980, Mireco, 
826179, Jur., 2559, r.o. 7; H.v.J., 5 oktober 1988, Padovani, 210/87, Jur., 
6177). In 1976, in het arrest Defrenne II, kende het Hof zich de bevoegdheid 
toe om de temporele gelding van een interpretatieve uitspraak te beperken tot 
de toekomst, wegens de zware econornische en financiele gevolgen die een 
retro-actieve toepassing zou teweegbrengen (H.v.J., 8 april1976, Defrenne 
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II, 43175, fur., 455; zie Maresceau, M. en Trom, J.J.M., o.c. nr. 1, nr. 47). 
Deze mogelijkheid van uitzondering op de werking ex tunc is intussen vaste 
rechtspraak geworden: 

,Slechts bij uitzondering zal het Hof van Justitie, ( ... ),met toepassing van 
een aan de communautaire rechtsorde inherent algemeen beginsel van 
rechtszekerheid en met het oog op de ernstige problemen die zijn arrest 
voor het verleden zou kunnen meebrengen voor te goeder trouw tot stand 
gekomen rechtsbetrekkingen, aanleiding kunnen vinden, voor iedere be
langhebbende beperkingen te stellen aan de mogelijkheid met een beroep 
op de aldus uitgelegde bepaling die rechtsbetrekkingen weer in geding te 
brengen. 
Een dergelijke beperking is evenwel slechts aanvaardbaar in het arrest 
waarin de gevraagde uitlegging wordt gegeven. Het fundamentele vereiste 
van een eenvormige en algemene toepassing van het gemeenschapsrecht 
impliceert dat enkel het Hof van Justitie heeft te beslissen over beperkin
gen ratione temporis, die voor een door hem gegeven uitlegging hebben te 
gelden" (H.v.J., 27 maart 1980, Denkavit Italiana, 61179, fur., 1205, r.o. 
17-18; H.v.J., 27 maart 1980, Salumi, 66, 127-128179, fur., 1237, r.o. lO
ll; H.v.J., 10 juli 1980, Ariete, 811179, fur., 2545, r.o. 7-8; H.v.J., 10 juli 
1980, Mireco, 826179, fur., 2559, r.o. 9-10; H.v.J., 2 februari 1988, Barra, 
309/85, Jur., 355, r.o. 12-13; H.v.J., 2 februari 1988, Blaizot, 24/86, fur., 
379, r.o. 28; H.v.J., 5 oktober 1988, Padovani, 210/87, fur., 6177, r.o. 12; 

- H:v.J.,-16]ul11992~I:;egros-;-C=l63190;-:Jur.-,-I-4625, r:o:-30):-

Het weze duidelijk dat enkel het Hof zelf, in het arrest zelf de werking in de 
tijd kan beperken (H.v.J., 14 december 1993, Moroni, C-110/91, fur., I-6591, 
r.o. 32. In H.v.J., 9 augustus 1994, Lancry, C-363, 407-411/93, fur., I-3957, 
r.o. 40 e. v. beperkt het Hof de effecten van een ongeldigverklaring niet 
vanaf de datum van die uitspraalc, maar vanaf de datum van een vroegere 
uitspraak waaruit de ongeldigheid duidelijk bleek). Pogingen van Lid-Staten 
om via nationaal (uitzonderings)recht de temporele werking van de uitspra
ken van het Hof te beperken, worden, zoals vermeld, niet gedoogd (zie 
nr. 135 e.v.). 

219. Opdat het Hof de temporele draagwijdte van zijn arrest zou beperken, 
lijkt het noodzakelijk dat twee voorwaarden voldaan zijn. De eerste is 
eigenlijk een bijzondere toepassing van het gewettigd vertrouwen (H.v.J., 
27 mei 1981, Essevi en Salengo, 142-143/80, fur., 1413, r.o. 34; en conclusie 
van advocaat-generaal Van Gerven bij gevoegde zaken C-109-110, 152 en 
200/91, Ten Oever, fur., 1993, I-4879, nr. 15). Er moet immers altijd sprake 
zijn van ,vernieuwende" rechtspraak ten aanzien van onduidelijke bepalin
gen (H.v.J., 11 maart 1981, Worringham, 69/80, fur., 767, r.o. 29-33; H.v.J., 
27 mei 1981, Essevi en Salengo, 142-143/80, fur., 1413, r.o. 33-34; H.v.J., 
31 maart 1992, Dansk Denkavit, C-200/90, fur., I-2217, r.o. 20 e.v.). In de 
gevallen waar het Hof de beperking in de tijd heeft opgenomen in uitleg
gingsarresten, leek er telkens ook sprake van een in zekere mate rnisleidend 
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gedrag van de communautaire instellingen zelf ten aanzien van de geldigheid 
naar gemeenschapsrecht van de in geding zijnde nationale praktijk. Dat 
gedrag kan bestaan in het goedkeuren van secundair gemeenschapsrecht 
dat de bewuste praktijk van de Lid-Staat ongemoeid laat (H.v.J., 17 mei 
1990, Barber, zaak C-262/88, fur., I-1889, r.o. 42-43; H.v.J., 16 juli 1992, 
Legros, C-163/90, fur., I-4625, r.o. 32), het niet instellen van een procedure 
wegens nalaten tegen de betrokken Lid-Staat (H.v.J., 8 april1976, Defrenne 
II, 43175, fur., 455, r.o. 69-75; zaak C-163/90, Legros, r.o. 32), of het 
aannemen van een weifelende houding ten aanzien van de vraag van de 
verenigbaarheid met het gemeenschapsrecht (H.v.J., 2 februari 1988, Blaizot, 
24/86, fur., 379, r.o. 32). Bij een beperking in de tijd van een ongeldigverkla
ring heeft deze voorwaarde uiteraard minder belang. Naargelang de omstan
digheden, blijkt het Hof daar echter belang te hechten aan het bestaan van 
grote praktische en organisatorische moeilijkheden die een ongeldigverkla
ring ex tunc erga omnes met zich mee zou brengen (H.v.J., 15 oktober 1980, 
Raquette Freres, 145/79, fur., 2917, r.o. 52; H.v.J., 10 maart 1992, Lomas, 
C-38, 151190, fur., I-1781, r.o. 27; in H.v.J., 15 januari 1986, Pinna, 41/84, 
fur., 1, r.o. 27, hecht het Hofwel belang aan het misleidende gedrag van de 
Commissie. Die zaak is echter uitzonderlijk omdat de gevolgen van een 
ongeldigverklaring ex tunc volledig ten laste van de nationale autoriteiten 
zouden gekomen zijn). 

220. Volgens de tweede voorwaarde, die evenzeer geldt voor een uitleg
gingsarrest als voor een ongeldigverklaring, moet er ook sprake zijn van 
ernstige economische en financiele consequenties in hoofde van publieke of 
private rechtssubjecten, die de belangen van bij het geschil ten gronde 
betrokken partijen ver te buiten gaan (zaak 69/80, Worringham, r.o. 32-33; 
zaak 41184, Pinna, r.o. 28; zaak 145/79, Raquette freres, r.o. 52-53). In 
Barber bijvoorbeeld ging het om het behoud van het financieel evenwicht 
van een zeer groot aantal vervangende pensioenregelingen in verschillende 
Lid-Staten. Dit zou in het gedrang komen indien de door het Hof op grond 
van artikel 119 EG afgewezen discriminatoire praktijk ten nadele van 
mannen onmiddellijk achterwege moest worden gelaten. Dit werd zelfs zo 
belangrijk geacht dat, toen er vragen rezen over de juiste draagwijdte van de 
beperking in de tijd in Barber, er een ,Protocol ad artikel 119" aan het 
Verdrag van Maastricht werd gehecht dat er speciaal op was gericht, moge
lijke problemen op te vangen (zie over die hele problematiek de conclusie 
van advocaat-generaal Van Gerven bij zaak C-109-110, 152 en 200/91, Ten 
Oever, fur., I-4879, nr. 17 e.v. alsook het arrest van het Hofin die zaak van 6 
oktober 1993, fur., I-4879; zie ook Prechal, S., ,Bommen ruimen in Maas
tricht: wijziging van art. 119 EEG", N.J.B., 1992, 349-354). In het arrest 
Blaizot verklaarde het Hof de Belgische praktijk om bijkomend inschrij
vingsgeld te eisen aan studenten uit andere Lid-Staten die zich inschreven 
aan Belgische universiteiten in strijd met artikel 6 EG (voorheen artikel 7 
EEG). Om het stelsel van financiering van de universiteiten niet terugwer-
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kend te verstoren werd de werking in de tijd beperkt (zaak 24/86, Blaizot, r.o. 
34). 

221. Belangrijk is dat het Hof vrijwel altijd een uitzondering op de niet
terugwerkende kracht van zijn prejudiciele uitspraken voorziet ten behoeve 
van die rechtssubjecten die reeds v66r de prejudiciele uitspraak van het Hof 
juridische stappen hebben ondemomen (zie bvb. zaak 41/84, Pinna, r.o. 30; 
zaak 24/86, Blaizot, r.o. 35; zaak C-262/88, Barber, r.o. 44.; gevoegde zaken 
C-38 en 151190, Lomas, r.o. 25; zaak C-163/90, Legros, r.o. 35). In het arrest 
Roquette freres van 15 oktober 1980 en in twee andere uitspraken van 
dezelfde datum, heeft het Hof dat niet gedaan, en zo aanleiding gegeven 
tot eenjuridische saga van formaat (H.v.J., 15 oktober 1980, Roquette freres, 
145179, fur., 2917; H.v.J., 15 oktober 1980, Providence agricole, 4179, fur., 
2823; H.v.J., 15 oktober 1980, Mai'serie de Beauce, 109179, fur., 2883). Die 
arresten werden geveld naar aanleiding van een door verschillende onder
nemingen ingestelde vordering tot terugbetaling van te veel betaalde mone
tair compenserende bedragen (monetair compenserende bedragen beogen de 
handhaving van het stelsel van eenvormige landbouwprijzen binnen de 
Gemeenschap, zij beogen een neutralisatie van de gevolgen van de schom
melingen van de wisselkoersen). Het Hof kwam tot de conclusie dat de 
verordening die de betaling oplegde ongeldig was omwille van de gebruikte 
berekeningsmethodes. Het kende aan die ongeldigverklaring echter een 
werking ex nunc erga omfles toe. Het voorzag dus geen uitzondering voor 
de ondememingen die het geschil voor de nationale rechter waren begonnen. 
De reden hiervoor lijkt te zijn dat het Hof niet de beleidsbevoegdheid van de 
Commissie kon overnemen en beslissen welke dan wei de juiste bereke
ningsmethode was, en welk bedrag kon worden terugbetaald. Anderzijds zou 
volledige terugbetaling te ver gaan omdat niet het principe van de heffing 
maar enkel de hoogte van de heffing ter discussie stond. 

222. Deze uitspraak van het Hofheeft veel kritiek uitgelokt, niet in het minst 
van het Italiaanse Corte Costituzionale (beslissing nr. 232 van 21 april1989, 
Fragd, Il Foro italiano, 1990, Vol. I, col. 1855; zie ook advocaat-generaal 
Darmon bij zaak C-228/92, Roquette freres, fur., I-1448, nr. 39 e.v., met 
verdere verwijzingen in noot 39 en 40; zie tenslotte ook supra nr. 12). Het 
was immers deze uitspraak van het Hof die aanleiding heeft gegeven tot het 
herbevestigen van de reserves van dat rechtscollege ten aanzien van de 
voorrang van het gemeenschapsrecht. Het toekennen van een werking ex 
nunc erga omnes zal immers vaak neerkomen op het weigeren van een 
effectieve rechtsbescherming, die nochtans een grondrecht is. Zo kon Ro
quette freres ondanks het feit dat deze onderneming ten gronde gelijk haalde, 
het teveel betaalde uiteindelijk niet terugvorderen. Het Hof heeft zich daarna 
nog verscheidene keren over deze controversiele affaire moeten uitspreken 
in aanverwante zaken. In het arrest Produits de mai's herhaalde het Hof 
zijn visie dat het de ex nunc ongeldigverklaring ook kon laten toepassen 
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ten aanzien van rechtssubjecten die reeds v66r de uitspraak van het Hof 
juridische stappen hebben ondemomen, maar het lijkt dit afhankelijk te 
stellen van de voorwaarde dat ,een enkel voor de toekomst werkende 
ongeldigverklaring een passend rechtsherstel vormt" (H.v.J., 27 februari 
1985, Produits de mai's, 112/83, Jur., 719, r.o. 18. Of er in deze affaire 
sprake is van een ,passend rechtsherstel'' of niet zegt het Hof niet omdat de 
zaak waarin het bier uitspraak doet pas aanhangig is gemaakt na de uit
spraken van 15 oktober 1980. De geciteerde r.o. 18 is dus obiter dicta. Deze 
uitspraak werd bevestigd in H.v.J., 22 mei 1985, Fragd, 33/84, Jur., 1605. 
Het was deze laatste zaak waarin het Italiaanse Corte costituzionale oor
deelde dat een dergelijke benadering van het Hof geen voorrang kon krijgen 
op het in de Italiaanse grondwet gegarandeerde recht op effectieve rechts
bescherming. In casu ging het echter ook hier om een vordering die was 
ingesteld na 15 oktober 1980, zodat het Corte costituzionale zijn ,dreige
ment'' niet effectief moest uitvoeren (zie daarover de conclusie van advo
caat-generaal Darmon bij zaak C-228/92, Roquettefreres, Jur., 1-1448, nr. 45 
e.v.)). Uiteindelijk heeft bet Hof zijn rechtspraak dan toch gewijzigd in een 
nieuw arrest Raquette freres van 26 april 1994, waarin eigenlijk hetzelfde 
probleem aan de orde was als in bet arrest Raquette freres van 1980, en dat 
toen eigenlijk al was opgelost, met een beperking in de tijd (H.v.J., 26 april 
1994, Raquette freres, C-228/92, Jur., 1-1445; dit is geen intrekking van de 
vroegere uitspraken, technisch gezien gaat het om een andere, doch gelijk
aardige zaak). Het Hof bevestigt in zijn arrest van 1994 opnieuw zijn 
bevoegdheid om de werking ex tunc uit te sluiten, ook voor degene die de 
aan de uitspraak ten gronde liggende vordering heeft ingesteld, indien dat 
voor de betrokkene een ,passend rechtsherstel'' vormt (r.o. 25). Het oordeelt 
echter dat dat in casu niet bet geval is en voorziet een uitzondering op de 
werking ex tunc voor al diegene die voor 26 april 1994 juridische stappen 
hebben ondemomen om terugbetaling te bekomen. Ongeldigverklaring met 
een ex nunc effect erg a omnes is dus nog steeds mogelijk, doch enkel in zeer 
uitzonderlijke gevallen, waar dat geen afbreuk zou doen aan het recht op 
rechtsbescherrning. 

6. Andere vormen van samenwerking tussen de nationale rechter en de 
communautaire instellingen 

6.1. Samenwerking met het Hof van Justitie buiten de prejudiciele procedure 
om 

223. Het Hof van Justitie eist van de nationale rechters dat zij hun natio
naalrechtelijke bepalingen inzake rechtstoegang ,creatief toepassen' ', en bet 
doet dit ook zelften aanzien van zijn eigenjurisdictionele bevoegdheid. In de 
Zwartveld-beschikkingen verklaart bet Hof zich immers bevoegd om zich uit 
te spreken over een ,verzoek om rechtshulp'' waarbij een Nederlandse 
rechter-commissaris bet Hof verzocht de Commissie te gelasten hem be
paalde informatie te verstrekken die van nut kon zijn voor zijn gerechtelijk 
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vooronderzoek (H.v.J., 13 juli 1990, Zwartveld I, C-2/88 Imm., Jur., I-3365; 
H.v.J., 6 december 1990, Zwartveld II, C-2/88 Imm., Jur., I-4405). In casu 
betrof het een onderzoek naar fraude in de visserijsector. De rechter-com
missaris had de Commissie verzocht om inzage in de door haar ambtenaren 
opgestelde controle-rapporten, en om eventuele getuigenissen van de Com
missie-ambtenaren die de controles hadden uitgevoerd. De Commissie wei
gerde echter dit verzoek in te willigen omdat dit de werking en de onaf
hankelijkheid van de Gemeenschap zou kunnen belemmeren. 

224. Hoe wei er geen enkele duidelijke bepaling bestaat die het Hof bevoegd 
verklaart kennis te nemen van dit soort verzoeken, ging het Hofer toch op in. 
Het wees er op dat de verplichting tot loyale samenwerking van artikel 5 EG 
niet aileen gold voor de Lid-Staten, maar ook voor de gemeenschapsin
stellingen: 

, Deze verplichting van de gemeenschapsinstellingen tot loyale samen
werking is van bijzonder belang in de betrekkingen met de rechterlijke 
autoriteiten van de Lid-Staten, die tot taak hebben te waken over de 
toepassing en de eerbiediging van het gemeenschapsrecht in de nationale 
rechtsorde" (Zwartveld I, r.o. 17-18). 

Het Hof wees ook op artikel155 EG volgens hetwelk de Commissie client toe 
te zien op de toepassing van het gemeenschapsrecht, en op artikel164 EG om 
zijn eigen toetsingsbevoegdheid te rechtvaardigen (Zwartveld I, r.o. 22-23. 
Artikell64-EG-luidt:--,-,Het-Hof-vanJustitie-verzekert-de eerbiediging-van·het 
recht bij de uitlegging en toepassing van dit Verdrag.") 

225. Het Hofbesliste uiteindelijk dat de Commissie de gevraagde infonnatie 
moest verstrekken, of anders het Hof meedelen waarom dat niet kon ge
beuren. De Commissie koos de tweede optie maar het Hof beoordeelde de 
argumentatie van de Commissie uiteindelijk als niet overtuigend en gelaste 
de Commissie de gevraagde informatie toch over te maken en haar ambte
naren te machtigen te getuigen (Zwartveld II). 

6.2. Samenwerking met de Commissie 

226. In andere situaties blijkt de Commissie veel welwillender ten aanzien 
van verzoeken om inlichtingen van een nationale rechter. Dit is met name het 
geval bij verzoeken over de toepassing van het mededingingsrecht. Er be
staat op dit gebied een soms wat ongemakkelijke bevoegdheidsverdeling 
tussen de Commissie en de nationale rechter, die voor een aantal elementen 
concurrerende bevoegdheid hebben, terwijl voor andere elementen de Com
missie over een exclusieve bevoegdheid beschikt. In het arrest Delimitis 
besliste het Hof, met verwijzing naar de Zwartveld-beschikking, dan ook dat, 
teneinde mogelijke tegenstrijdige beslissingen te vermijden, de nationale 
rechter bij de Commissie inlichtingen kan inwinnen over een daar eventueel 
aanhangige procedure. De rechter kan de Commissie ook om de juridische en 
economische inlichtingen vragen die vaak onontbeerlijk zijn om de in dit 
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gebied vaak zeer complexe feitenbeoordelingen tot een goed einde te kunnen 
brengen (H.v.J., 28 februari 1991, Delimitis, C-234/89, Jur., I-935, r.o. 53). 
De reactie van de Commissie was zeer verschillend van die op de Zwartveld
beschikking, want in 1993 publiceerde de Cornmissie een bekendmaking, 
waarin de nationale rechters worden uitgenodigd de Commissie om infor
matie te verzoeken die hen kan helpen bij de toepassing van het mededin
gingsrecht. Het is de bedoeling van de Commissie om aldus de rninder 
belangrijke mededingingszaken meer te laten afhandelen voor de nationale 
rechter dan door haar eigen diensten (,Bekendmaking betreffende de samen
werking tussen de Commissie en de nationale rechterlijke instanties voor de 
toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EEG-Verdrag", P.B., 1993, C 
39/7; zie daarover o.a. Gyselen, L., ,Le juge national face aux regles de 
concurrence communautaires applicables aux entreprises", J.T.D.E., 1993, 
25-33; zie ook Drieentwintigste Verslag over het Mededingingsbeleid 
( 1993 ), Brussel, Bureau voor officii:He publikaties der Europese Gemeen
schappen, 1994, nr. 189-191). 

DEEL II 

DE RECRTSTREEKSE TOEGANG TOT RET GERECHT 
VAN EERSTE AANLEG EN RET ROF VAN JUSTITIE 

227. Het is nuttig bier te herhalen (zie ook reeds nr. 5) dat in 1988 het 
Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen werd opge
richt. Dit Gerecht is volgens artikel168A EG ,toegevoegd" aan het Hof van 
Justitie en vormt dus niet echt een afzonderlijke instelling. Sinds 15 maart 
1994 is dit Gerecht bevoegd voor alle rechtstreekse vorderingen van parti
culieren (art. 3, c van het Besluit van de Raad tot instelling van een Gerecht 
van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen, P.B., 1988, L 319/1, 
zoals gewijzigd door de besluiten van de Raad van 8 juni 1993, P.B., 1993, 
L 144/21 en 7 maart 1994, P.B., 1994, L 66/29. Uitzonderlijk kan een 
rechtstreekse vordering van de particulier nog naar het Hof van Justitie 
worden verwezen, met name als tegen de aangevochten handeling ook door 
een Lid-Staat of een ins telling een vordering werd ingesteld bij het Hof van 
Justitie (art. 47, al. 3 Statuut H.v.J.)). Tegen de uitspraken van het Gerecht 
staat een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening open bij het Hof van 
Justitie. Rechtstreekse vorderingen van Lid-Staten en instellingen van de EG 
behoren, net als prejudiciele vragen, op dit ogenblik tot de exclusieve 
bevoegdheid van het Hof. De wijze waarop het Gerecht door een particulier 
kan worden gevat, is dezelfde als deze waarop vroeger het Hof kon worden 
gevat. De vroegere rechtspraak van het Hof blijft dus ook relevant voor de 
rechtsbescherrning voor het Gerecht van eerste aanleg. Gezien de rechts
wegen die voor particulieren beschikbaar zijn voor het Gerecht overigens in 
zekere mate dezelfde zijn als degene die voor de Lid-Staten en de instel
lingen openstaan bij het Hof, blijft overigens ook de huidige rechtspraak van 
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het Hof in zekere mate belangrijk voor particulieren. Die verschiilende 
rechtswegen worden hier een na een besproken. Het gaat in de eerste plaats 
om de vordering tot nietigverklaring ex artikel 173 EG, de vordering we gens 
nalaten ex artikel 175 EG en de vordering tot schadevergoeding ex artikel 
178 EG. Er wordt ook kort aandacht besteed aan de mogelijkheid om voor
lopige maatregelen te vragen en aan de procedure van hogere voorziening 
tegen arresten van het Gerecht bij het Hof. Tenslotte worden ook een aantal 
louter procedurele aspecten aangeraakt. 

1. Het beroep tot nietigverklaring van communautaire handelingen: 
artikel 173 EG (Hier wordt enkel art. 173 EG behandeld. Art.l46 
Euratom voorziet dezelfde regeling als 173 EG (in H.v.J., 29 maart 
1990, Griekenland I Raad, C-62/88, Jur., I-1527, r.o. 6-8 acht het Hof 
zich bevoegd om in het kader van een beroep ex artikel 173 EG een 
schending van Euratom te onderzoeken). Art. 33 EGKS voorziet een 
andere, doch analoge regeling). 

228. Het door het Verdrag van Maastricht aangepaste artikel 173 EG luidt 
als volgt: 

, Het Hof van Justitie gaat de wettigheid na van de handelingen van het 
Europees Parlement en de Raad gezamenlijk, van de handelingen van de 
Raad, van de Commissie en van de ECB, voor zover het geen aanbevelin
gen of adviezen betreft, en van de handelingen van het Europees Parle-
ment die beogen rechtsgevolgen ten aanzien van derden te hebben. ·· 
Te dien einde is het Hof bevoegd uitspraak te doen inzake elk door een 
Lid-Staat, de Raad of de Commissie ingesteld beroep wegens onbevoegd
heid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van dit 
Verdrag of van enige uitvoeringsregeling daarvan, dan wei wegens mis
bruik van bevoegdheid. 
Het Hof is onder dezelfde voorwaarden bevoegd uitspraak te doen inzake 
elk door het Europees Parlement en de ECB ingesteld beroep dat op de 
vrijwaring van hun prerogatieven is gericht. 
Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan onder dezelfde voorwaarden be
roep insteilen 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 andere persoon, hem rechtstreeks en 
individueel raken. 
Het in dit artikel bedoelde beroep moet worden ingesteld binnen twee 
maanden te rekenen, al naar het geval, vanaf de dag van bekendmaking 
van de handeling, vanaf de dag van kennisgeving aan de verzoeker of, bij 
gebreke daarvan, vanaf de dag waarop de verzoeker van de handeling 
kennis heeft gekregen." 

229. De rechtstoegang voor particulieren is die van lid 4 van artikel173 EG. 
Dat betekent echter niet dat aileen maar particulieren op deze bepaling een 
beroep kunnen doen. Het is de rechtsweg voor aile rechtssubjecten die niet 
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genieten van de bevoorrechte toe gang tot het Hof van Justitie zoals die wordt 
omschreven in lid 2 en lid 3. De vordering ex artikel173, lid 4 EGis dus ook 
beschikbaar voor publieke rechtspersonen zonder bevoorrechte toegang tot 
het Hof, zoals regionale of lokale overheidsinstanties (H.v.J., 29 juni 1993, 
Gibraltar, C-298/89, Jur., I-3605, r.o. 14; zie ook H.v.J., 8 maart 1988, 
Waalse Gewestexecutieve, 62 en 72/87, Jur., 1573). Het zijn echter hoofd
zakelijk particulieren die er beroep op doen. Aile vorderingen die worden 
ingesteld op grond van lid 4 moeten sinds kort worden ingesteld voor het 
Gerecht van eerste aanleg (Artikel 3, c van het Besluit van de Raad tot 
instelling van een Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschap
pen, P.B., 1988, L 319/1, zoals gewijzigd door de besluiten van de Raad van 
8 juni 1993, P.B., 1993, L 144/21 en 7 maart 1994, P.B., 1994, L 66/29). 

1.1. Tegen welke gemeenschapshandelingen kan een beroep tot nietigver-
klaring worden ingesteld? 

230. Een artikel 173-beroep staat enkel open tegen handelingen van in
stellingen van de Gemeenschap, niet tegen handelingen van de (rechterlijke 
of administratieve) autoriteiten van de Lid-Staten (H.v.J., 11 maart 1981, 
Benvenuto, 46/81, fur., 809; H.v.J., 27 februari 1991, Tsitouras, C-285/90, 
Jur., I-787; H.v.J., 3 december 1992, Olifeificio Borelli, C-97/91, Jur., I-
6313, r.o. 9), noch tegen bepalingen van het EG-Verdrag zelf, of instrumen
ten met ,dezelfde rang", zoals toetredingsverdragen of het Verdrag van 
Maastricht (H.v.J., 28 april1988, LAISA, 31 en 35/86, Jur., 2285, r.o. 9-18; 
Ger., 14 juli 1994, Roujansky, T-584/93, Jur., II-585, r.o. 15). Een nietig
heidsvordering is wel mogelijk tegen de handeling via dewelke de Gemeen
schap een verdrag afsluit met derde landen (H.v.J., 27 september 1988, 
Commissie I Raad, 165/87, Jur., 5545; H.v.J., 9 augustus 1994, Frankrijk I 
Commissie, C-327/91, Jur., I-3641, r.o. 13-17; zie ook de conclusie van 
advocaat-generaal Tesauro in deze laatste zaak). Ook ,verbintenissen" die 
ondememingen in het kader van een mededingingsprocedure op zich hebben 
genomen om te vermijden dat verplichtingen zouden worden opgelegd, 
kunnen worden aangevochten hoewel dat strikt gezien handelingen zijn 
die uitgaan van die ondememingen en niet van een instelling van de 
Gemeenschap (H.v.J., 31 maart 1993, Ahlstrom, C-89/85, Jur., I-1307, r.o. 
178 e.v.). 

231. Een beroep ex artikel 173 EG is ook niet mogelijk tegen handelingen 
van instellingen die zich buiten de ,communautaire pijler" situeren. Zo is 
een beslissing van de Europese Raad niet onderworpen aan het wettigheids
toezicht van het Hof ofhet Gerecht (Ger., 14 juli 1994, Roujansky, T-584/93, 
n.n.g., r.o. 12-14; de Europese Raad moet worden onderscheiden van de 
Raad, die wei een communautaire instelling is). Ook een beslissing genom€?n 
door de vertegenwoordigers van de Lid-Staten, zetelend als vertegenwoor
digers van de verschillende regeringen, en niet ais Raad van de EG, kan voor 
het Hof of Gerecht niet worden aangevochten. Deze kunnen wei nagaan of 
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het wel degelijk gaat om een beslissing die buiten het communautaire kader 
valt en niet om een ,vermomde" gemeenschapshandeling (H.v.J., 30 juni 
1993, Parlement I Raad, C-181/91, Jur., I-3685, r.o. 11-14). 

232. Uit de tekst van artikel 173 EG kan verder worden afgeleid dat een 
,echte" gemeenschapshandeling enkel kan worden aangevochten als zij 
voldoet aan twee, elkaar op het eerste gezicht overlappende, vereisten. Het 
moet gaan om een handeling met bindende rechtsgevolgen en het moet gaan 
om een beschikking of een verordening in de vorm van een beschikking. 

1.1.1. Een beschikking of een beschikking in de vorm 
van een verordening 

233. De voorwaarde van de beschikking lijkt in de rechtspraak geen onaf
hankelijk struikelblok meer te vormen, en lijkt enkel te worden gebruikt in 
situaties waar ook andere voorwaarden niet vervuld zijn. Als echter aan de 
andere ontvankelijkheidsvoorwaarden voldaan is, zal een beroep niet onont
vankelijk worden verklaard omdat de voorwaarde van de beschikking niet 
zou vervuld zijn. Het ,wegvallen'' van die voorwaarde heeft overigens 
weinig concrete gevolgen. Het hof heeft nooit veel belang gehecht aan de 
vorm waarin een gemeenschapshandeling werd gegoten, en heeft de ont
vankelijkheid altijd beoordeeld in het licht van de werkelijke aard van een 
handeling, niet in het licht van de door de betrokken instelling gegeven 
benarning (H.v.J.~ T7- jum-1980, Calpak, -189~190179,7ur., 1949~ i.o. 7; 
H.v.J., 6 oktober 1982, Alusuisse, 307/81, Jur., 3463, r.o. 7; H.v.J., 24 
februari 1987, Deutz und Geldermann, 26/86, Jur., 941, r.o. 6; Ger., 28 april 
1994, Pevasa, T-452-453/93, Jur., II-229, r.o. 29; Ger., 15 december 1994, 
Unifruit Bellas, T-489/93, n.n.g., r.o. 20; zie ook H.v.J., 14 februari 1989, 
Lefebvre Frere, 206/87, Jur., 275, betreffende een art. 173-vordering tegen 
een beschikking met een verordenend karakter). Zelfs een louter mondeling 
besluit of een verklaring van een woordvoerder gepubliceerd door het pers
agentschap Agence Europe kan worden aangevochten als aan de andere 
voorwaarden daartoe voldaan is (H.v.J., 9 februari 1984, Kohler (ambt), 
316/82 en 40/83, Jur., 641; Ger., 24 maart 1994, Air France, T-3/93, Jur., 
II-121). Zoals in afdeling 1.2.1. zal worden besproken, is voor de ontvanke
lijkheid van een artikel 173-beroep overigens ook vereist dat de particulier 
die een gemeenschapshandeling wil aanvechten door die handeling recht
streeks en individueel geraakt wordt. Op het ogenblik dat aan die voorwaarde 
is voldaan, kan men er eigenlijk van uitgaan dat de aangevochten handeling 
ten aanzien van de verzoeker een beschikking vormt (vergelijk met advo
caat-generaal Van Gerven in zijn conclusie bij C-213/91 en C-264/91, 
Alberta!, Jur., 1993, I-3177, nr. 19; advocaat-generaal Jacobs in zijn con
clusie bij zaak C-309/89, Extramet, Jur., 1991, I-2507, nr. 46-48; en advo
caat-generaal Lenz in zijn conclusie bij zaak C-298/89, Gibraltar, Jur., 1993, 
I-3605, nr. 97 en zijn conclusie bij zaak C-309/89, Codorniu, Jur., 1994, I-
1856, nr. 22-37; zie ook Nihoul, P., ,La recevabilite des recours en annula-
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tion introduits par un particulier a l'encontre d'un acte communautaire de 
portee generale", R.T.D.E., 1994, 171-194, op 173-174). In dit verband is 
wel de nieuwe vraag gerezen of een particulier ook een artikel 173-beroep 
zou kunnen instellen tegen een richtlijn. Het Gerecht oordeelde recentelijk 
dat dit niet kan, maar lijkt een opening te laten voor het niet voor de hand 
liggende, maar wellicht niet onmogelijke, geval dat een particulier zou 
kunnen aantonen dat hij door een richtlijn rechtstreeks en individueel wordt 
geraakt (Ger., 20 oktober 1994, Asocarne, T-99/94, fur., n.n.g., r.o. 17-18. 
Zie ook conclusie advocaat-generaal Lenz bij zaak C-298/89, Gibraltar, 
fur., 1993, 1-3605, nr. 81-96. De vraag of een particulier een artikel 173-
beroep kan instellen tegen een richtlijn is ook reeds aan het Hof gesteld. Dit 
heeft er zich echter nog niet over uitgesproken. Het verklaarde de vordering 
telkens onontvankelijk om andere redenen (H.v.J., 7 december 1988, Flou
rez, 138/88, fur., 6393; H.v.J., 7 december 1988, Federation europeenne de 
la sante animale, 160/88, fur., 6399; zie ook H.v.J., 29 juni 1993, Gibraltar, 
C-298/89, fur., 1-3605)). 

1.1.2. Een handeling met bindende rechtsgevolgen ten 
aanzien van de verzoeker 

234. Deze tweede voorwaarde is wel nog van concreet belang. Een beroep 
kan worden ingesteld tegen 

,( ... ) alle door de instellingen getroffen bepalingen- ongeacht hun aard 
of vorm- die beogen rechtsgevolgen teweeg te brengen." (H.v.J., 31 
maart 1971, AETR, 22170, fur., 263, r.o. 38-43; steeds opnieuw bevestigd, 
zie H.v.J., 11 november 1981, IBM, 60/81, fur., 2651, r.o. 9; H.v.J., 9 
oktober 1990, Frankrijkl Commissie, C-366/88, fur., 1-3571, r.o. 8; H.v.J., 
13 november 1991, FrankrijkiCommissie, C-303/90, fur., 1-5315, r.o. 8; 
Ger., 28 april 1994, Pevasa, T-452-453/93, fur., 11-229, r.o. 29). 

Elders luidt het: 
,( ... ) als handelingen ( ... )die vatbaar zijn voor beroep tot nietigverklaring 
( ... ) zijn te beschouwen maatregelen die bindende rechtsgevolgen in het 
leven roepen, welke de belangen van de verzoeker kunnen aantasten 
doordat zij diens rechtspositie aanmerkelijk wijzigen. Daarentegen is de 
vorm waarin de handelingen of besluiten zijn gegoten, in principe van 
geen belang voor de vraag of nietigverklaring ervan in rechte kan worden 
gevorderd" (H.v.J., 11 november 1981, IBM, 60/81, fur., 2639, r.o. 9; 
H.v.J., 24 juni 1986,AKZO, 53/85, fur., 1965, r.o. 16; H.v.J., 13 juni 1991, 
Sunzest, C-50190, fur., 1-2917, r.o. 12; H.v.J., 4 oktober 1991, Bosman, C-
117/91, fur., 1-4837, r.o. 13. Zie ook H.v.J., 23 maart 1993, Weber, C-314/ 
91, fur., 1-1093, r.o. 9-12. Om een dergelijke beoordeling te kunnen 
doorvoeren is het vaak nodig om de inhoud en strekking van de aange
vochten gemeenschapshandeling, en dus de grond van de zaak te onder
zoeken, samen met de ontvankelijkheid, zie bvb. H.v.J., 22 september 
1988, Frankrijk I Europees Parlement, 358/85 en 51186, fur., 4821; H.v.J., 
9 oktober 1990, Frankrijk I Commissie, C-366/88, fur., 1-3571; H.v.J., 13 
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november 1991, Frankrijk/Commissie, C-303/90, fur., 1-5315; H.v.J., 16 
juni 1993, Frankrijk I Commissie, C-325/91, fur., 1-3283). 

235. Aan die voorwaarde is niet voldaan als de aangevocbten bandeling 
geen definitieve maatregel is, maar een voorbereidende bandeling die tot 
stand is gekomen in de loop van een procedure die een eindbeslissing 
voorafgaat (zaak 60/81, IBM, r.o. 9; Ger. 10 juli 1990, Automec I, T-64/ 
89, fur., II-367, r.o. 42; Ger. 18 december 1992, CBR, T-10-12 en 15/92, 
fur., II-2667, r.o. 28). Zo kan een onderneming tegen wie de Commissie in 
bet kader van bet mededingingsbeleid een onderzoek beeft geopend, geen 
vernietigingsberoep instellen tegen de mededeling van de zogenaamde 
,punten van bezwaar' ', waarop de geviseerde onderneming wordt gevraagd 
te reageren (zaak 60/81, IBM). Hetzelfde geldt voor een mededeling kracb
tens artikel 6 verordening 99/63, waarin de Commissie aan een klager in een 
mededingingsprocedure meedeelt waarom zij denkt niet te moeten optreden, 
waarna de klager de mogelijkheid krijgt op die argumenten te antwoorden 
(Ger., 10 juli 1990, Automec I, T-64/89, fur., II-367, r.o. 46; Ger., 18 
september 1992,AsiaMotor France, T-28/90, fur., II-2285; een verwerping 
van een klacbt is wel aanvecbtbaar (H.v.J., 16 juni 1994, SFEI, C-39/93, fur., 
1-2681, r.o. 27)). Ook een weigering van de Commissie om een door een 
onderzoek geviseerde onderneming inzage te geven in bepaalde delen van 
bet dossier, kan niet als dusdanig worden aangevocbten (Ger., 18 december 
1992, GBR, T-10-1-2 en 15/92, Jur., II-266T); Dat zijn immers-allemaal 
voorbereidende maatregelen tegen de onwettigbeid waarvan men voldoende 
bescbermd is door de mogelijkheid een beroep in te stellen tegen de eind
beslissing (Ger., 18 december 1992, CBR, T-10-12 en 15/92, fur., II-2667, 
r.o. 31-49). Ook de afwijzing door de Commissie van in bet kader van een 
anti-dumpingonderzoek aangeboden prijsverbintenissen, kan door de betref
fende onderneming niet worden aangevocbten, omdat dit niet kan gezien 
worden als een definitieve beslissing. Die onderneming kan eventuele on
regelmatigbeden met betrekking tot de afwijzing aanvecbten door beroep in 
te stellen tegen de verordening die de anti-dumping-recbten uiteindelijk 
oplegt (H.v.J., 14 maart 1990, Nashua, C-133 en 150/87, fur., 1-719, r.o. 
9-10). 

236. Anderzijds kan een consumentenorganisatie wel een beroep instellen 
tegen een weigering van de Comrnissie om deze inzage te geven in een niet
vertrouwelijk dossier aangelegd in bet kader van een anti-dumpingprocedure 
(H.v.J., 28 november 1991, BEUC, C-170/89, fur., 1-5709). Een door een 
mededingingsonderzoek geviseerde onderneming kan wel een beroep in
stellen tegen een beslissing van de Commissie om door de betreffende 
onderneming vertrouwelijk geacbte informatie door te spelen aan een con
current (H.v.J., 24 juni 1986, Akzo, 53/86, fur., 1965, r.o. 14-22). Dat zijn 
immers beslissingen met definitieve gevolgen, waartegen een mogelijk 
beroep tegen een eventuele latere beslissing geen afdoende recbtsbescber-
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ming biedt (zie ook Ger., 18 november 1992, Renda, T-16/91, fur., 11-2417, 
r.o. 40-62). Hetzelfde geldt voor een beslissing van de Commissie om ten 
aanzien van een steunmaatregel van een Lid-Staat de procedure van artikel 
93, lid 2 EG te openen. Dat impliceert immers een kwalificatie als steun, met 
als juridisch gevolg dat deze niet mag worden uitgekeerd (H.v.J., 30 juni 
1992, Spanje ICommissie, C-312/90,Jur., I-4117; H.v.J., 30 juni 1992,Italie 
I Commissie, C-47/91, fur., I-4145). 

237. In de volgende situaties verklaarde het Hof een vordering dan weer 
onontvankelijk omdat de aangevochten beslissing voor de verzoeker geen 
eigen rechtsgevolgen heeft: 

- een niet-bindend advies van de Commissie over bet toe te passen 
gemeenschapsrecht (H.v.J., 27 maart 1980, Sucrimex, 133179, fur., 
1299; H.v.J., 17 mei 1989, Italie I Commissie, 151188, fur., 1255; 
H.v.J., 13 juni 1991, Sunzest, C-50/90, fur., I-2917, r.o. 12); 

- een loutere intentieverklaring over het in de toekomst te voeren beleid 
(H.v.J., 27 september 1988, Verenigd Koninkrijk I Commissie, 114/86, 
fur., 5289; H.v.J., 8 maart 1991, Emerald Meats, C-66/91 en C-66/91 R, 
fur., I-1143, r.o. 27-28); 

- een exporteur die vanuit Taiwan schrijfmachines exporteert om aldus 
anti-dumpingrechten op Japanse scrijfmachines te omzeilen kan geen 
beroep instellen tegen een besluit van de Commissie dat een anti-dum
pingprocedure tegen schrijfmachines uit Taiwan afsluit, met als motive
ring dat de betreffende goederen niet van Taiwanese oorsprong zijn 
(H.v.J., 30 september 1987, Brother, 229/86, fur., 3757; zie ook H.v.J., 
14 maart 1990, Nashua, C-133 en 150/87, fur., I-719). 

238. - Negatieve beslissingen - Ook een weigering een bepaalde hande
ling te stellen kan worden aangevochten via artikel 173 EG. Een dergelijke 
vordering zal ontvankelijk zijn als de verzoeker een vordering zou kunnen 
instellen tegen de handeling waar hij om verzocht heeft (H.v.J., 26 april 
1988, Asteris, 97, 99, 193 en 215/86, fur., 2181, r.o. 17; H.v.J., 17 mei 1990, 
Sonito, C-87/89, fur., I-1981, r.o. 8; H.v.J., 24 november 1992, Buck!, C-15, 
108/91, fur., I-6061, r.o. 22. Als een particulier een instelling vraagt een 
bepaalde handeling in te trekken, die instelling dit weigert, en de particulier 
tegen die weigering een nietigheidsvordering instelt, dan zal deze slechts 
ontvankelijk zijn als de particulier aan de voorwaarden voldoet om tegen de 
oorspronkelijke handeling een vordering ex artikel 173 in te stellen (ge
voegde zaken 97, 99, 193 en 215/86, Asteris, r.o. 26 e.v.; Ger., 28 oktober 
1993, Zunis Holding, T-83/92, fur., II-1169, r.o. 31)). 

239. - Onbestaande handelingen- Het is mogelijk dat een gemeenschaps
handeling zulke bijzonder emstige en in het oog springende gebreken ver
toont dat een handeling moet geacht worden niet te bestaan. Een dergelijke 
non-existentie kan worden onderscheiden van een nietigverklaring en kan 
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ook worden vastgesteld na afloop van de beroepstermijn voor een vordering 
ex artikel 173 (H.v.J., 26 februari 1986, Consorzio Cooperative d'Abruzzo, 
15/85, fur., 1005, r.o. 10; H.v.J., 30 juni 1988, Commissie I Griekenland, 
226/87, fur., 3611, r.o. 16; H.v.J., 27 oktober 1992, Commissie I Duitsland, 
C-74/91, fur., I-5437, r.o. 11). Deze non-existentieleer wordt echter met een 
zeer grote terughoudendheid toegepast. Tot nog toe werd eigenlijk slechts 
een handeling non-existent verklaard (H.v.J., 10 december 1957, Societe des 
usines a tubes de la Sarre, 1 en 14/57, fur., 215; voor een omvattende 
bespreking van de non-existentieleer, zie de conclusie van advocaat-generaal 
Van Gerven bij zaak C-137/92 P, BASF, fur., 1994, I-2559, nr. 71-82). Die 
terughoudendheid werd duidelijk bevestigd in de zaak BASF. In een arrest 
van 27 februari 1992, achtte het Gerecht een in het kader van het mededin
gingsbeleid gegeven beschikking van de Commissie non-existent (Ger., 27 
februari 1992, BASF, T-79, 84-86, 89,91-92,94,96, 98, 102 en 104/89, fur., 
II-315). De reden hiervoor was dat het college van Commissarissen dat 
dergelijke beslissingen moet nemen, de beslissing niet in alle authentieke 
talen had geauthentiseerd en dat na de authentificatie van de Duitse, Franse 
en Engelse tekst ook in die versies nog een aantal wijzigingen waren 
aangebracht. In hogere voorziening oordeelde het Hof echter dat non-exis
tentie moet worden voorbehouden voor ,uiterst extreme gevallen" (H.v.J., 
15 juni 1994, BASF, C-137/92 P, fur., I-2555, r.o. 50). Nu bet vaststond dat 
het college van Commissarissen wel degelijk de bedoeling had gehad om het 
in het dispositief-van de bestreden-beschikking-vastgelegde besluit-te nemen, 
was er hier geen sprake van een dergelijk ,uiterst extreem geval''. Het Hof 
casseerde de uitspraak van het Gerecht, en handelde de zaak verder af door 
de bestreden, en wel degelijk bestaande beschikking nietig te verklaren 
wegens schending van wezenlijke vormvoorschriften (zie verder nr. 276). 

1.2. Wie kan een beroep tot nietigverklaring ex artikel 173, lid 4 EG 
instellen ? 

240. Zoals reeds aangestipt kan een particulier enkel die gemeenschaps
handeling (of dat deel ervan (zie bvb. H.v.J., 10 maart 1992, Ricoh, C-174/ 
87, fur., I-1335, r.o. 7)) aanvechten waardoor hij rechtstreeks en individueel 
wordt geraakt. 

1.2.1. Individueel geraakt 

241. De vereiste van het individueel geraakt zijn, blijkt vaak de zwaarste 
hindernis voor ontvankelijkheid. Dit geldt in elk geval voor beroepen tegen 
normatieve gemeenschapshandelingen. Voor beschikkingen die expliciet aan 
de verzoeker zijn gericht, zoals een boetebeschikldng in het kader van het 
mededingingsbeleid, stelt dit probleem zich uiteraard niet. Ook beschik
kingen die specifiek de situatie van een bepaald rechtssubject betreffen, 
zullen dat rechtssubject individueel raken, ook al is die beschikking aan 
een Lid-Staat gericht. Een door staatssteun begunstigde ondernerning kan 
zonder probleem een vordering tot nietigverk1aring instellen tegen een 
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commissiebeschikking die deze steun verbiedt (r.o. 14; zie H.v.J., 17 sep
tember 1980, Philip Morris, 730179, fur., 2671; H.v.J., 14 november 1984, 
Intermills, 323/82, fur., 3809; H.v.J., 13 maart 1985, Leeuwarder, 296 en 
318/82, fur., 809; H.v.J., 10 juli 1986, DEFI, 282/85, fur., 2469; H.v.J., 24 
februari 1987, Deufil, 310/85, fur., 871; H.v.J., 4 februari 1992, Rover, C-
294190, fur., 1-493). Ook een beschikking waarin de Commissie weigert een 
deel van een in het kader van het Europees Sociaal Fonds aan een bepaalde 
organisatie toegestane toelage uit te keren, omdat er bij de uitvoering van het 
voorgestelde project onregelmatigheden zijn gebeurd, kan door die organi
satie worden aangevochten, hoewel dergelijke beschikkingen steeds tot een 
Lid-Staat zijn gericht (H.v.J., 7 mei 1991, Interhotel, C-291189, fur., 1-2257, 
r.o. 13; H.v.J., 7 mei 1991, Oliveira, C-304/89, fur., 1-2283, r.o. 13; H.v.J., 4 
juni 1992, Infortec, C-157/90, fur., 1-3525, r.o. 17; H.v.J., 4 april 1992, 
Consorgan, C-181190, fur., 1-3557, r.o. 12; H.v.J., 25 mei 1993, !.R.I., C-
334/91, Jur., 1-2851; H.v.J., 25 mei 1993, Sart-Tilman, C-199/91, fur., 1-
2667; Ger. 6 december 1994, Lisrestal, T-450/93, n.n.g., r.o. 46. Ook een 
organisatie die in het kader van een communautair steunprogramma een 
aanvraag heeft ingediend die in een aantal preselecties werd opgenomen 
maar uiteindelijk niet werd weerhouden kan tegen die afwijzing beroep 
instellen (Ger., 19 mei 1994, Murgia Messapica, T-465/93, fur., 11-361) 
(voor voorbeelden uit de douaneprocedure, zie H.v.J., 22 september 1988, 
Frydendahl Pedersen, 148/87, fur., 4993; en H.v.J., 21 november 1991, C-
269/90, fur., 1-5469). 

242. Met betrekking tot handelingen met een algemene, normatieve draag
wijdte rijzen er wel ontvankelijkheidsproblemen. Het is overigens niet altijd 
even gemakkelijk om een lijn te vinden in de betreffende ontvankelijkheids
rechtspraak. Hof en Gerecht hanteren ook nog steeds de weinig verhelde
rende definitie van het arrest Plaumann uit 1963 volgens dewelke rechts
subjecten die niet behoren tot de adressaten van de handeling, er slechts 
individueel door worden geraakt indien deze hen betreft 

,( ... ) uit hoofde van zekere bijzondere hoedanigheden of van een feitelijke 
situatie, welke hen ten opzichte van ieder ander karakteriseert en hen 
derhalve individualiseert op somigelijke wijze als de adressaat" (H.v.J., 
15 juli 1963, Plaumann, 25/62, fur., 205, op 232; H.v.J., 17 januari 1985, 
Piraiki-Patraiki, 11182, fur., 207, r.o. 11; H.v.J., 24 februari 1987, Deutz 
und Geldermann, 26/86, Jur., 941, r.o. 9; H.v.J., 26 april1988,Asteris, 97, 
99, 193 en 215/86, fur., 2181, r.o. 14; H.v.J., 21 juni 1993, Leon Van 
Parijs, C-257/93, fur., 1-3335, r.o. 9; H.v.J., 7 december 1993, Feder
mineraria, C-6/92, fur., 1-6357, r.o. 11; Ger., 19 mei 1994, Murgia 
Messapica, T-465!93, fur., 11-361, r.o. 25; Ger., 19 mei 1994, Air France, 
T-2/93, fur., 11-323, r.o. 42; Ger., 15 december 1994, Unifruit Hellas, T-
489/93, n.n.g., r.o. 21). 

243. Uit de rechtspraak kan men echter afleiden dat er grosso modo twee 
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wegen zijn die tot ontvankelijkheid kunnen leiden. Die eerste weg loopt via 
bet criterium van de gesloten groep. Daarnaast kan een particulier ook 
individueel geraakt zijn door een bepaalde beslissing omwille van de wijze 
waarop hij heeft deelgenomen aan de procedure die het uitvaardigen van die 
beslissing voorafgaat. Twee uitspraken van het Hof schijnen te suggereren 

' dat er nog een derde weg zou zijn. 

1.2.1.1. Het criterium van de gesloten groep 

244. In essentie komt de toepassing van het criterium van de gesloten groep 
hierop neer dat een rechtssubject geacht wordt door een maatregel indivi
dueel geraakt te zijn als het behoort tot een groep personen die op een 
bijzondere manier door de maatregel geraakt worden en wiens aantal na het 
vaststellen van de maatregel niet groter kan worden ( een gesloten groep die 
niet op een bijzondere manier door een gemeenschapshandeling wordt 
geraakt is niet individueel geraakt (H.v.J., 7 december 1993, Fidermineraria, 
C-6/92, fur., I-6357)). Dit staat buiten twijfel als het beschikkende gedeelte 
van een verordening zich expliciet richt tot met name genoemde ondeme
mingen, bijvoorbeeld als produktiequota worden verdeeld over als dusdanig 
vermelde ondememingen (H.v.J., 29 oktober 1980, Raquette freres, 138179, 
fur., 3333, r.o. 14-16; H.v.J., 29 oktober 1980, Maizena, 139179, fur., 3393, 
r.o. 14-16; zie ook H.v.J., 26 april1988, Apesco, 207/86, fur., 2151, r.o. 12). 
Een dergelijke situatie is echter uitzonderlijk en de toepassing van het 
criterium van de gesloten groep is meestal minder voor de nand liggend 
(een andere voor de hand liggende situatie is die waarbij een partij bij een 
geding beroep instelt tegen het besluit waarbij dat arrest wordt uitgevoerd 
(H.v.J., 28 februari 1989, van der Stijl (ambt)., 341/85, 251, 258-259, 262 en 
266/86, 222 en 232/87, fur., 511, r.o. 18)). 

245. De eerste voorwaarde om op dit ontvankelijkheidscriterium een beroep 
te kunnen doen, is dat het wei degelijk moet gaan om een gesloten groep. Dit 
is niet het geval als men deel uitmaakt van een algemeen omschreven 
categorie waartoe anderen mogelijkerwijs kunnen toetreden, ook niet als 
het in de praktijk mogelijk is om de identiteit van de gene die op een bepaald 
ogenblik tot die categorie behoren vast te stellen. Zelfs als iemand de enige is 
die handelt in bepaalde produkten of bepaalde activiteiten uitoefent, die door 
een bepaalde maatregel worden getroffen, dan nog wordt die persoon, op 
grond daarvan aileen, niet beschouwd als individueel geraakt door de be
treffende gemeenschapshandeling. Het is immers mogelijk dat ook anderen 
de betreffende produkten zouden gaan verhandelen of dezelfde activiteit 
uitoefenen en dus op dezelfde wijze als de eerste handelaar door de gemeen
schapshandeling zouden getroffen worden (H.v.J., 14 juli 1983, Spijker 
Kwasten, 231/82, fur., 2559, r.o. 8-10; voor andere, minder frappante, 
toepassingen zie o.a. H.v.J., 17 juni 1980, Calpak, 789-790179, fur., 1949; 
H.v.J., 26 april 1988, Asteris, 97, 99, 193 en 215/86, fur., 2181; H.v.J., 15 
juni 1993,Albertal, C-264/91, fur., I-3265, r.o. 19-20. Zie evenwel H.v.J., 17 
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maart 1983, Control Data, 294/81, Jur., 911). Ret Rof lijkt hierbij geen 
rekening te houden met het feit dat het om praktische redenen onwaarschijn
lijk is dat anderen de betreffende handel of activiteit zouden opstarten. Ret 
lijkt enkel rekening te houden met de principiele mogelijkheid daa.rtoe. Ook 
een beroepsvereniging wordt niet individueel geraakt door een maatregel die 
de algemene belangen raakt van de ondernemingen die zij vertegenwoordigt 
(R.v.J., 10 juli 1986, DEFI, 282/85, Jur., 2469, r.o. 16; R.v.J., 5 november 
1986, UFADE, 117/86, Jur., 3255, r.o. 12; Ger., 28 oktober 1993, FRSEA en 
FNSEA, T-476-93, Jur., 11-1187, r.o. 25). Een andere benadering met 
betrekking tot beroepsverenigingen zou het omzeilen van de vereiste van 
het individueel geraakt zijn overigens eenvoudig maken. 

246. Er is wel sprake van een gesloten groep als een bepaalde categorie 
personen v66r een bepaalde datum een bepaalde formaliteit hebben verricht 
(zoals het inschrijven op een offerte of het aanvragen van een in- of 
uitvoervergunning), en op het ogenblik dat de bestreden maatregel werd 
uitgevaardigd die groep niet meer kon worden uitgebreid (R.v.J., 27 novem
ber 1984, Olio, 232/81, Jur., 3881; R.v.J., 11 juli 1985, Salerno, 87, 130177, 
22/83, 9-10/84, Jur., 2523.; R.v.J., 6 november 1990, Weddel, C-354/87, 
Jur., I-3847, r.o. 19-23). Als de betreffende formaliteit ook nog na het 
vaststellen van de maatregel kon worden vervuld, en de groep dus wel nog 
kon worden uitgebreid, zal het beroep niet ontvankelijk zijn (R.v.J., 20 
november 1979, Wagner, 162178, Jur., 3467; R.v.J., 25 maart 1982, Moksel, 
45/81, Jur., 11:29; R.v.J., 21 november 1989, Usines cooperatives de dehy
dration du Vexin, C-244/88, Jur., 3811; R.v.J., 15 juni 1993, Alberta!, C-213/ 
91, Jur., I-3177, r.o. 20-22). Er is ook sprake van een gesloten groep als deze 
kan worden afgelijnd aan de hand van een feitelijke omstandigheid, zoals het 
verschepen van goederen (R.v.J., 26 juni 1990, Sofrimport, C-152/88, Jur., I-
2477, r.o. 11) of het afsluiten Van contracteD VOOr een bepaalde datum 
(R.v.J., 17 januari 1985, Piraiki-Patraiki, 11/82, Jur., 207, r.o. 19). Als het 
aflijningscriterium een dergelijke feitelijke omstandigheid betreft, lijkt het 
Rof wel te vereisen dat het ook gaat om een beperkte groep (zaak 11/82, 
Piraiki-Patraiki, r.o. 31; zaak C-152/88, Sofrimport, r.o. 11; vergelijk met 
zaak C-354/87, Weddel en zaak 232/81, Olio). 

247. Ret deel uitmaken van een gesloten groep is op zich echter nog niet 
voldoende. Een groep personen wordt niet individueel door een gemeen
schapshandeling geraakt omwille van 

,( ... ) het enkele feit dat het aantal - of zelfs de identiteit - van de 
rechtssubjecten op wie die handeling op een bepaald moment van toepas
sing is, bepaalbaar is, zolang maar vaststaat dat die toepassing voortvloeit 
uit een objectieve feitelijke of rechtssituatie die in de handeling in relatie 
tot haar doelstelling wordt omschreven" (H.v.J., 30 september 1982, 
Raquette freres, 242/81, Jur., 3213, r.o. 7; H.v.J., 6 oktober 1982, Alu
suisse, 307/81, Jur., 3463, r.o. 11; R.v.J., 24 februari 1987, Deutz und 
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Geldermann, 26186, fur., 941, r.o. 8; H.v.J., 26 aprill988,Asteris, 97, 99, 
193 en 215/86, fur., 2181, r.o. 13; H.v.J., 15 juni 1993, Alberta!, C-264/91, 
fur., I-3265, r.o. 16; H.v.J., 29 juni 1993, Gibraltar, C-298/89, fur., I-
3605, r.o. 17; H.v.J., 18 mei 1994, Codorniu, C-309/89, fur., I-1853, r.o. 
18; Ger., 15 december 1994, Unifruit Hellas, n.n.g., r.o. 21). 

248. Naast het criterium van de gesloten groep, moet dus ook nog aan een 
andere voorwaarde voldaan zijn. Er moet met name een zekere band zijn 
tussen de omstandigheid aan de hand waarvan de gesloten groep kan worden 
gei"dentificeerd, en de bestaansreden van de handeling. De betreffende om
standigheid moet op een of andere wijze het optreden van de betrokken 
instelling hebben bepaald (H.v.J., 15 juni 1993, Alberta!, C-264/91, fur., I-
3265, r.o. 25. Conclusie advocaat-generaal Tesuaro bij zaak C-244/88, 
Usines cooperatives de deshydratation du Vexin, fur., 3819, nr. 4, met 
verdere verwijzingen. Zie ook conclusie advocaat-generaal Van Gerven bij 
zaken C-213, 264/91, Alberta!, fur., 1993, I-3177, nr. 22. Zie ookde opbouw 
van H.v.J., 17 januari 1985, Piraiki-Patraiki, 11/82, fur., 207). 

249. Dit was bijvoorbeeld duidelijk het geval in de zaak Weddel (H.v.J., 6 
november 1990, Weddel, C-354/87, fur., I-3847). Weddel was een ondeme
ming die een verzoek had ingediend om een invoercertificaat voor rundvlees 
te bekomen. De totale hoeveelheid rundvlees waarvoor aanvragen waren 
ingooiend -overschreed ecliter de inaxiimiiiilio-eveelheld die-koii- worden -
ingevoerd. Na het afsluiten van de periode tijdens dewelke aanvragen kon
den worden ingediend, en in het licht van de totale hoeveelheid waarvoor 
aanvragen waren ingediend, besloot de Commissie dan ook om aan die 
aanvragen slechts ten dele gevolg te geven. Een ander voorbeeld waarbij 
de bijkomende ,causale" voorwaarde was vervuld, biedt de zaak Olio. Olio 
was een van de onden1emingen die was ingegaan op een op basis van een 
verordening uitgeschreven offerte voor de aankoop van olijfolie bij het 
Italiaanse interventieagentschap. Toen de Commissie merkte dat, omwille 
van wijzigingen in de marktprijs, de oorspronkelijk opgegeven prijzen 
irrealistisch werden en de betrokken ondememingen al te hoge winsten 
zouden maken, werd de verkoop via twee andere verordeningen geschrapt. 
Het Hof achtte Olio door die laatste verordeningen individueel geraakt 
(H.v.J., 27 november 1984, Olio, 232/81, fur., 3881). 

250. In de zaak Deutz und Geldermann was de bijkomende ,causale" 
voorwaarde dan weer niet vervuld (H.v.J., 24 februari 1987, Deutz und 
Geldermann, 26186, fur., 941). In casu vocht een producent van mousse
rende wijnen een verordening aan die bepaalde dat de omschrijving ,me
thode champenoise'' niet meer mocht worden gebruikt voor wijnen die niet 
de benaming ,Champagne" mochten dragen. Gedurende acht wijnoogst
jaren werd wel een uitzondering voorzien voor wijnen waarvoor die verwij
zing van oudsher in gebruik was. Deutz und Geldermann betoogde deel uit te 
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maken van de gesloten categorie van producenten van mousserende wijnen 
die van oudsher de benarning ,methode champenoise'' gebruikten. Dit is 
inderdaad een gesloten groep waartoe andere personen niet meer konden 
toetreden na de vaststelling van de verordening. Toch verklaart het Hof het 
beroep onontvankelijk: 

, De bestreden handeling treft verzoekster immers slechts in haar objec
tieve hoedanigheid van producent van mousserende wijnen, die van 
oudsher een bepaalde bereidingswijze gebruikt, en dus niet anders dan 
aile andere marktdeelnemers die zich in dezelfde situatie bevinden." (r.o. 
11) ' 

251. In bepaalde situaties kan de bijkomende ,cau~ale" voorwaarde ook 
vervuld zijn als de betreffende gemeenschapsinstelling ten onrechte geen 
rekening heeft gehouden met een gesloten groep. In het arrest Sofrimport 
diende het Hof zich uit te spreken over het beroep tot nietigverklaring van 
een importeur van Chileense appelen tegen een vrijwaringsmaatregel waar
mee de Commissie de invoer van Chileense appelen in de Gemeenschap voor 
een bepaalde tijd onmogelijk maakte (H.v.J., 26 juni 1990, Sofrimport, C-
152/88, Jur., I-2477; zie ook Ger., 15 december 1994, Unifruit, T-489/93, 
n.n.g., r.o. 25 e.v). Enige tijd voor die maatregel werd uitgevaardigd, had 
Sofrimport een lading appelen verscheept naar de Gemeenschap. De basis
verordening die de Comrnissie de bevoegdheid verleende om de invoer te 
beperken voorzag dat rekening moest worden gehouden met de bijzondere 
situatie van produkten die, zoals de lading van Sofrimport, onderweg waren 
naar de Gemeenschap. De Comrnissie had echter nagelaten dit te doen. Het 
Hof oordeelde dat de groep van importeurs wier produkten onderweg waren 
op het ogenblik van het uitvaardigen van de maatregel, een gesloten groep 
vormden die na het nemen van de beslissing niet meer kon worden uit
gebreid, en dat, gezien deze groep een bijzondere bescherrning genoot, zij 
moesten worden geacht individueel geraakt te zijn door de invoerbeper-

king. Vijf jaar voor die uitspraak had het Hof zich in het arrest Piraiki
Patraiki ook al in die zin uitgesproken in een rninder duidelijk geval 
(H.v.J., 17 januari 1985, Piraiki-Patraiki, 11/82, Jur., 207). In casu ging 
het hier om een comrnissiebeschikking die toepassing maakte van de vrij
waringsclausule van artikel 130 van het toetredingsverdrag van Griekenland. 
De aangevochten beschikking liet Frankrijk toe gedurende een beperkte 
periode de invoer van katoen uit Griekenland te beperken. De Griekse 
katoenproducenten die het beroep instelden hadden contractuele verplichtin
gen die zij door die maatregel niet meer konden nakomen. Artikel 130 van 
het toetredingsverdrag voorziet geen specifieke bescherrning voor dat soort 
situaties, maar stelt wei dat bij voorrang die maatregelen moeten worden 
gekozen ,die de werking van de gemeenschappelijke markt het rninst ver
storen''. Volgens het Hof impliceerde dit laatste dat rekening moest worden 
gehouden met de lopende overeenkomsten, en het besloot tot ontvankelijk
heid. 
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252. Al bij al blijft deze gesloten-groep-rechtspraak soms moeilijk te dui
den. Een voorbeeld van een tach wel zeer moeilijk te plaatsen uitspraak is de 
beschikking van het Rof van 21 juni 1993 in het kader van de befaamde 
,bananenzaak" (R.v.J., 21 juni 1993, Leon Van Parijs, C-257/93, Jur., 1-
3335; zie oak R.v.J., 21 juni 1993, Chiquita Banana, C-276/93, Jur., 1-3345; 
en vergelijk met R.v.J., 24 mei 1993, Arnaud, C-131/92, Jur., 1-2573). Die 
problematiek draait rond het bij verordening invoeren van een beperking van 
de invoer van bananen die niet van oorsprong zijn uit de gebieden in Afrika, 
de Caraiben en de Stille Oceaan waarmee de Gemeenschap speciale banden 
onderhoudt (de zogenaamde ACS-landen). Voor invoer van bananen die niet 
van oorsprong waren uit die landen, de zogenaamde bananen uit derde 
landen, voorzag de verordening een tariefcontingent van 2 miljoen ton. De 
verordening voorzag ook hoe dat contingent moest worden verdeeld: 66,5% 
werd toegekend aan ondernemingen die voorheen bananen uit derde landen 
hadden ge'importeerd, 30% aan ondememingen die voorheen bananen in
voerden uit ACS-landen en 3,5% aan ,nieuwkomers". V66r het van kracht 
worden van deze verordening bestonden er in de Gemeenschap op grand van 
de nationale grenzen gescheiden markten waarbij importeurs uit een aantal 
Lid-Staten bijna uitsluitend bananen uit derde landen importeerden, terwijl 
de importeurs uit de overige Lid-Staten bijna uitsluitend bananen uit ACS
landen importeerden. Een aantal Belgische en Nederlandse invoerders die tot 
de eerste groep behoorden, stelde beroep in tegen dit tariefcontingent, even
als tegen de verdeling ervan over de verschillende groepen marktdeelnemers. 
Gezien de samenstelling van die groepen in de bestreden verordening ge
beurt aan de hand van in het verleden gebeurde transacties, kon men hier 
zeker spreken van een gesloten groep. Bovendien was die vroegere toestand 
precies de reden waarom het tariefcontingent op die manier was verdeeld. 
Ook aan de tweede voorwaarde leek dus voldaan. Toch verklaarde het Rof de 
vordering onontvankelijk, en dat ambtshalve, amper twee maanden nadat het 
verzoek was ingediend, en gebruik makend van een versnelde procedure die 
het Hof toelaat te beslissen zonder mondelinge behandeling en zonder 
schriftelijke conclusie van de advocaat-generaal (art. 91, leden 3 en 4 
Reglement procesvoering Rof van Justitie). 

1.2.1.2. Individueel geraakt omwille van de deelname aan de voorafgaande 
procedure 

253. Bij het uitvaardigen van bepaalde maatregelen, zijn de instellingen van 
de Gemeenschap gebonden aan procedurele regels die particulieren de 
mogelijkheid geven om tussen te komen. Ret gaat hier om de ,quasi
jurisdictionele'' procedures die bestaan voor anti-dumping, staatssteun en 
mededinging tussen ondernemingen (dat betekent echter niet dat de wijze 
waarop het Rof in deze zaken het ontvankelijkheidsprobleem benadert, niet 
op andere, vergelijkbare situaties kan worden toegepast, bijvoorbeeld ten 
aanzien van vrijwaringsmaatregelen, of in het kader van het zogenaamde 
,nieuw handelspolitiek instrument" (zie Van Den Rende, L., ,Invoer van 
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goederen uit Centraal- en Oost-Europa- Enkele bedenkingen n.a.v. het 
arrest Bucld van het Hof van Justitie van de E.G.'', R. W., 1993-94, 116-118; 
zie ook H.v.J., 22 juni 1989, Fediol III, 70/87, fur., 1781). Ret ,nieuw 
handelspolitiek instrument" werd onlangs vervangen door een nieuwe re
geling (P.B., 1994, L 349171)). Rechtssubjecten die aan een dergelijke 
procedure hebben deelgenomen kunnen daardoor ook locus standi verwer
ven om de uiteindelijke maatregel te kunnen aanvechten. 

254. Dit ontvankelijkheidscriterium komt in deze rechtspraak meestal niet 
als dusdanig voor. In tegendeel, het Hof heeft verscheidene keren herhaald 
dat het onderscheid tussen een verordening en een beschikking (m.a.w. het 
individueel geraakt zijn door een maatregel) 

,( ... ) uitsluitend bemst op de aard van de handeling zelf en de rechts
gevolgen die zij teweegbrengt, en niet op de modaliteiten volgens welke 
zij tot stand komt" (H.v.J., 6 oktober 1982, Alusuisse I Commissie, 307/81, 
fur., 3463, r.o. 13; H.v.J., 29 januari 1985, Binderer, 147/83, fur., 257, r.o. 
14; H.v.J., 8 juli 1987, Sermes, 279/86, fur., 3109, r.o. 19; H.v.J. 8 juli 
1987, Frimodt Pedersen, 301/86, fur., 3123, r.o. 19.) 

Toch heeft de rechtspraak zich onmiskenbaar in de aangegeven richting 
ontwikkeld (Hartley, T.C., o.c. nr. 21, 378). 

255. Opdat deze deelname aan de voorbereiding van een gemeenschaps
handeling zou leiden tot een individueel geraakt zijn door die handeling en 
dus tot ontvankelijkheid, is in de eerste plaats vereist dat een dergelijke 
mogelijkheid tot tussenkomst formeel wordt voorzien. Als dat niet het geval 
is, zal een betrokkenheid bij de voorbereiding van een bepaald besluit geen 
aanleiding geven tot locus standi (H.v.J., 24 november 1992, Buckl, C-15/91 
en C-108/91, fur., 1-6061, r.o. 28-30; Ger., 27 oktober 1994, Ladbroke 
Racing, T-32/63, n.n.g., r.o. 43; zie ook H.v.J., 29 januari 1985, Binderer, 
147/83, fur., 257). Informele betrokkenheid bij de voorbereiding van een 
wetgevende maatregel (lobbying) wordt dus niet in aanmerking genomen 
(Ger., 20 oktober 1994, Asocarne, T-99/94, n.n.g., r.o. 19). 

256. Een appellant die effectief gebruik heeft gemaakt van die mogelijkheid 
tot tussenkomst, en als dusdanig een belangrijke rol heeft gespeeld bij die 
voorbereidende procedure, zal door de uiteindelijke beslissing individueel 
geraakt worden. Een vordering zal echter ook ontvankelijk zijn als een 
verzoeker beroep instelt tegen een beslissing om de procedure waarin hij 
gerechtigd is tussen te komen niet te openen. Tenslotte biedt deze ontvanke
lijkheidsrechtspraak ook mogelijkheden voor beroepsverenigingen voor 
zover deze kunnen tussenkomen in de voorbereidende procedures. 

257. - Mededinging tussen ondememingen - Verordening 17/62 betref
fende de toepassing van de artikelen 85 en 86 EG, biedt natuurlijke of 
rechtspersonen de mogelijkheid om bij de Commissie klacht in te dienen 
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wegens vermeend ongeoorloofd gedrag van andere marktdeelnemers. Reeds 
in 1977 stelde het Hof dat een dergelijke klager rechtstreeks en individueel 
wordt geraakt door de beschikking waarbij de Commissie aan de in de klacht 
geviseerde onderneming(en) een ontheffing of een negatieve verklaring 
verleent (H.v.J., 25 oktober 1977, Metro I, 75/84, Jur., 1875; H.v.J., 11 
oktober 1983, Demo-Studio Schmidt, 210/81, Jur., 3045; H.v.J., 28 maart 
1985, CICCE, 298/83,Jur., 1105,r.o. 15-20; H.v.J., 17 november 1987,BAT, 
142 en 156/84, Jur., 4487). Ook wanneer een belanghebbende partij geen 
klacht heeft ingediend, maar wei gebruik heeft gemaakt van haar recht om 
krachtens artikel19, lid 3 Vo. 17 door de Commissie te worden gehoord, en 
juist die opmerkingen in de bestreden beschikking worden weerlegd, wordt 
zij individueel geraakt door de aan een andere persoon verleende vrijstelling 
van het kartelverbod (H.v.J., 22 oktober 1986, 75/84, Metro II, Jur., 3021). 
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor beslissingen in het kader van de 
concentratiecontroleverordening (Ger., 24 maart 1994, Air France, T-3193, 
Jur., II-121; Ger., 19 mei 1994, Air France, T-2/93, Jur., II-323, r.o. 40-47). 

258. - Anti-dumping en anti-subsidie - Hoewel verordeningen die anti
dumpingrechten opleggen steeds een algemene gelding hebben, en rechten 
opleggen ten aanzien van de invoer uit een bepaald land, wordt het bestaan 
van dumping, en de hoogte van het dumpingrecht meestal berekend op basis 
van de door de belangrijkste exporteurs of producenten in het derde land 
gehanteerde -prHzen.- D1t geldt -mutatis mutandis ook voor ant1-subsidie.:
maatregelen. Deze berekening gebeurt overeenkomstig de in de basisver
ordening voorziene procedure, waarbij die producenten ten voile de moge
lijkheid krijgen om tussen te komen. Indien mogelijk wordt de hoogte van 
het anti-dumpingrecht ook gedifferentieerd naargelang de exporteur/produ
cent. Een dergelijke exporteur/producent wordt door een verordening die zijn 
produkten belast met een antidumpingrecht individueel geraakt indien hij 
kan aantonen dat zijn identiteit blijkt uit de bestreden verordening, dan wei 
dat het vooronderzoek hem heeft betroffen (H.v.J., 21 februari 1984, Allied 
Corporation I, 239,275/82, Jur., 1005, r.o. 12; bevestigd door H.v.J., 23 mei 
1985, Allied Corporation II, 53/83, Jur., 1621, r.o. 4, en daarna niet meer 
betwist: zie o.a. H.v.J., 7 mei 1987, NTN Toyo I Raad, 240/84, Jur., 1809; 
H.v.J., 7 juli 1994, Gao Yao, C-75192, Jur., I-3141, r.o. 27). In de praktijk 
lijkt dit hierop neer te komen dat een exporteur/producent toegang heeft tot 
het Hof of het Gerecht wanneer men zijn cijfers heeft gebruikt, onafhankelijk 
van het feit of hij in de betreffende verordening met name genoemd wordt of 
niet (Jacobs, F.G., ,Review by the Court of Justice of Commercial Policy 
Measures: Recent Trends and Future Prospects'', in The European Commu
nity's Commercial Policy after 1992: The Legal Dimension, Maresceau, M., 
(ed)., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, 65). Als een exporteur/ 
producent banden heeft met degene die het produkt in de Gemeenschap 
invoert, biedt de basisverordening de mogelijkheid het onderzoek te baseren 
op de door deze laatste gehanteerde prijzen. In dat geval heeft ook die 
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geassocieerde importeur toegang tot het Hof of het Gerecht (zie o.a. H.v.J., 
29 maart 1979, Import Standard Office, 118177, fur., 1277, r.o. 15; H.v.J., 21 
februari 1984, Allied Corporation I, 239, 275/82, fur., 1005, r.o. 15; H.v.J., 
11 juli 1990, Neotype Techmashexport, C-305/86 en C-160/87, fur., 1-2945, 
r.o. 20-21; H.v.J., 11 juli 1990, Enital, C-304/86, 185/87, fur., 1-2939; H.v.J., 
11 juli 1990, Stanko France, C-320/86, 188/87, fur., I-3013; H.v.J., 11 juli 
1990, Electroimpex, C-157/87, fur., I-3021). In twee arresten betreffende 
anti-dumpingrechten op fotokopieerapparaten uit Japan heeft het Hof ook 
locus standi verleend aan zogenaamde Original Equipment Manufacturers 
( ondememingen die de ingevoerde fotokopieerapparaten op de markt brach
ten onder een eigen merknaam). Uit de bestreden verordening bleek immers 
dat men bij de berekening van de dumping rekening had gehouden met hun 
specifieke situatie (H.v.J., 14 maart 1990, Nashua Corporation, C-133 en 
150/87, fur., I-767, r.o. 16-21; H.v.J., 14 maart 1990, Gestetner Holdings, C-
156/87, fur., I-781, r.o. 19-24). Omdat onafhankelijke importeurs bij dit 
soort handelspolitieke onderzoeken in normale omstandigheden geen be
langrijke rol kunnen spelen, wordt een beroep van een dergelijke importeur 
meestal onontvankelijk verklaard (zie echter H.v.J., 16 mei 1991, Extramet, 
C-358/89, fur., I-2501 (zie verder nr. 261)). Overeenkomstig zijn onder 
nr. 245 besproken rechtspraak stelt het Hof dat een onafhankelijk importeur 
door een antidumpingverordening slechts wordt geraakt in zijn hoedanigheid 
van importeur, net zoals iedere andere handelaar die zich feitelijk of poten
tieel in dezelfde situatie bevindt (H.v.J., 6 oktober 1982, Alusuisse I Com
missie, 307/81, fur., 3463; H.v.J., 8 juli 1987, Sermes I Commissie, 279/86, 
fur., 3109; H.v.J. 8 juli 1987, Frimodt Pedersen I Commissie, 301186, fur., 
3123; H.v.J., 11 november 1987, Nuova Ceam, 205/87, fur., 4427). 

259. De basisverordeningen betreffende maatregelen tegen invoer met dum
ping of subsidiering voorzien voor particuliere ondememingen en hun be
roepsverenigingen ook een mogelijkheid om klacht in te dienen bij de 
Commissie ten einde een onderzoek op gang te brengen. Indien de Com
missie weigert een onderzoek te openen, kan deze beslissing door de klager 
voor het Hof worden aangevochten, ook als het gaat om een beroepsvereni
ging (H.v.J., 4 oktober 1983, Fediol I, 191/82, fur., 2913). Als de Commissie 
wei een onderzoek opent, zal de klager de uiteindelijke beslissing kunnen 
aanvechten. In dat laatste gevallijkt wei vereist dat de klager in het onder
zoek zelf een belangrijke rol heeft gespeeld (H.v.J., 20 maart 1985, Timex, 
264/82, fur., 849, r.o. 14-15). Anderzijds wordt een ondememing ook locus 
standi verleend als de oorspronkelijk klacht niet door haarzelf maar door 
haar beroepsvereniging werd ingediend (Idem). 

260. - Staatssteun- De communautaire regels inzake staatssteun voor
zien geen ten voile uitgewerkte procedure. Artikel 93, lid 2 EG voorziet wei 
dat de Commissie een onderzoek moet voeren alvorens te beslissen of een 
bepaalde maatregel al dan niet verenigbaar is met de gemeenschappelijke 
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markt, en dat zij in het kader daarvan de belanghebbenden moet aanmanen 
hun opmerkingen te maken. Ofschoon een klachtrecht niet formeel wordt 
voorzien, verklaarde het Hof in het arrest Cofaz een beroep ontvankelijk dat 
uitging van een onderneming die zich, via haar beroepsvereniging, bij de 
Commissie had beklaagd over door de Nederlandse regering verstrekte 
onrechtmatige steun. De beslissing om, na onderhandelingen met de Neder
landse regering, de procedure van artikel 93 lid 2 EG af te sluiten, zonder de 
verleende steun onwettig te verklaren, kon door de verzoekster worden 
aangevochten omdat haar klacht aan de basis lag van het onderzoek, de 
opmerkingen die zij tijdens het onderzoek had gemaakt in mime mate 
bepalend waren geweest voor het verloop van de procedure, en omdat haar 
marktpositie door de bestreden beslissing wezenlijk werd bei'nvloed (H.v.J., 
28 januari 1986, Cofaz, 169/84, Jur., 391, r.o. 24-26~ zie ook H.v.J., 2 
februari 1988, Vander Kooy, 67, 68 en 70/85, Jur., 219; als aan de voor
waarde van de wezenlijke be!nvloeding van de marktpositie niet is voldaan, 
zal het beroep onontvankelijk zijn (H.v.J., 30 september 1992, Landbouw
schap, C-295192, Jur., I-5003)). In drie arresten van 1993 heeft·het Hof dit 
uitgebreid naar de situatie waarbij de Commissie weigert het onderzoek ex 
artikel 93 lid 2 EG te openen. Het feit dat op dat ogenblik de voorbereidende 
procedure nog niet van start is gegaan, en een klagende onderneming dus ook 
nog geen gebruik heeft kunnen maken van haar recht om opmerkingen te 
maken, vormt geen beletsel voor de ontvankelijkheid van een beroep tegen 
de beslissing om het onderzoek niet te openen. Een verzoeker _krijgt dan 
locus standi teneinde zijn procedurele rechten te kunnen afdwingen (H.v.J., 
19 mei 1993, William Cook, C-198/91, Jur., I-2487, r.o. 23; bevestigd door 
H.v.J., 15 juni 1993, Matra, C-225/91, Jur., I-3203, r.o. 17, beide arresten 
zijn gegeven in voltallige zitting; zie ook, zij het nog aarzelend H.v.J., 24 
maart 1993, CIRFS, C-313/90, Jur., I-1125). Uit die drie laatste arresten 
blijkt ook dat de voorwaarde dat de marktpositie van de verzoeker door de 
bestreden beslissing wordt be!nvloed geen beletsel vormt voor vorderingen 
uitgaande van beroepsverenigingen. Deze kunnen blijkbaar aan die voor
waarde voldoen in hoofde van hun leden. 

1.2.1.3. Individueel geraakt omwille van de impact van een maatregel-
Een derde ontvankelijkheidscriterium ? 

261. Sommigen lezen in de rechtspraak van het Hof ook nog een derde 
ontvankelijkheidscriterium, het zogenaamde ,impactcriterium''. Het Hof 
zou dat criterium toepassen in de arresten Extramet (H.v.J., 16 mei 1991, 
Extramet, C-358/89, Jur., I-2501) en Codomiu (H.v.J., 18 mei 1994, Co
dorniu, C-309/89, Jur., I-1853). In de anti-dumpingzaak Extramet verklaarde 
het Hof immers voor het eerst een vordering ontvankelijk die uitging van een 
onafuankelijke importeur. Het wees daartoe, zonder verdere motivering, op 
de bijzondere omstandigheden van die zaak. Extramet was immers de be
langrijkste importeur van het betrokken produkt, calciummetaal, waarvan zij 
tevens eindverbruikster was. De belangrijkste producent van calciummetaal 
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binnen de Gemeenschap, was tegelijk ook de belangrijkste concurrent van 
Extramet voor het door hen heiden geproduceerde eindprodukt. Bovendien 
ondervond Extramet moeilijkheden om zich bij die leverancier/concurrent te 
bevoorraden, en was het precies die leverancier/concurrent die de anti
dumpingklacht had ingediend. 

262. Uit deze beslissing in Extramet leidde advocaat-generaal Lenz het 
bestaan van het zogenaamde ,impactcriterium'' af ( conclusie bij zaak C-
309/89, Codorniu, fur., 1994, I-1856, ill. 44 e.v.). Volgens dat criterium zou 
een gemeenschapshandeling een rechtssubject individueel raken als het een 
bijzondere marktpositie bekleedt, die door die maatregel ernstig wordt 
getroffen (in diezelfde zinGer., 24 maart 1994, Air France, T-3193, fur., 
11-121, r.o. 82; in dat arrest wijst het Gerecht echter ook op de procedurele 
mogelijkheden van de verzoeker in het kader van de concentratiecontrolever
ordening; eigenaardig genoeg verbindt het deze met de vereiste van het 
rechtstreeks geraakt zijn). Dit gaat echter in tegen de hierboven besproken 
vaste rechtspraak volgens dewelke het feit dat men in een bepaald produkt 
handelt niet betekent dat men door een bepaalde maatregel ook individueel 
wordt geraakt. Bovendien lijkt de vereiste van een bijzondere marktpositie 
samen te vallen met een belangrijke marktpositie (H.v.J., 16 mei 1991, 
Extramet, C-358/89, fur., I-2501, r.o. 16; conclusie advocaat-generaal Lenz 
bij zaak C-309/89, Codorniu, fur., 1994, I-1856, ill. 54 e.v.). Aldus zou het 
locus standi van een ondernerning echter afhankelijk worden van haar eco
nornisch belang, hetgeen moeilijk te aanvaarden is. Men kan zich dan ook 
afvragen ofhet Hof een dergelijk criterium echt heeft willen invoeren. In het 
van een zeer beperkte motivering voorziene arrest Extramet lijkt het Hof 
inderdaad die weg in te slaan, maar het is niet onwaarschijnlijk dat het hier 
eerder gaat om een intellectuele sprong van het Hof bedoeld om het verzoek 
van Extramet ontvankelijk te verklaren, zonder uitdrukkelijk te moeten 
terugkomen op zijn vroegere rechtspraak volgens dewelke onafhankelijke 
importeurs een anti-dumpingverordening niet kunnen aanvechten, ook niet 
als zij zijn tussengekomen in de voorbereidende procedure (H.v.J., 6 oktober 
1982, Alusuisse, 307/81, fur., 3463; H.v.J., 8 juli 1987, Sermes, 279/86, 
fur., 3109; H.v.J. 8 juli 1987, Frimodt Pedersen, 301/86, fur., 3123; H.v.J., 
11 november 1987, Nuova Ceam, 205/87, fur., 4427). Advocaat-generaal 
Jacobs had er, in een overtuigende conclusie, voor gepleit dat het Hof dat 
standpunt zou wijzigen (ill. 58-68). 

263. In het arrest Codorniu ging het om een verordening die verbood de 
benaming ,cremant'' te gebruiken voor niet in Frankrijk of Luxemburg 
geproduceerde schuimwijn. Codorniu die de verordening aanvocht, is een 
grote Spaanse producent van schuimwijn die voor een deel van haar pro
duktie sinds lang gebruik maakte van de benarning ,Gran Cremant' ', die zij 
in 1924 in Spanje als grafisch merk had laten inschrijven. Advocaat-generaal 
Lenz pleitte in zijn conclusie voor ontvankelijkheid op grond van het 
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impactcriterium. Het Hof verklaarde de vordering inderdaad ontvankelijk 
maar maakt geen gewag van een impactcriterium. De opnieuw zeer sum
miere motivering beperkt zich tot een verwijzing naar het feit dat de ver
ordening Codorniu de mogelijkheid ontneemt haar van oudsher gebruikte 
grafisch merk aan te wenden (H.v.J., 18 mei 1994, Codorniu, C-309/89, fur., 
r.o. 21). Dit volstaat voor het Hof opdat Codorniu individueel geraakt zou 
zijn en lijkt eerder een toepassing van de ,gesloten groep "-rechtspraak dan 
een toepassing van het ,impact-criterium" van advocaat-generaal Lenz. 

264. Uiteindelijk zou men deze beide uitspraken ook kunnen beschouwen 
als een uiting van pragmatisme vanwege het Hof. In beide gevallen werd het 
beroep immers niet alleen ontvankelijk maar ook gegrond bevonden. Die 
gegrondheid van het beroep heeft wellicht een rol gespeeld bij het ontvanke
lijk verk:laren. Nietszeggende formules als die van de Plaumann-definitie 
(zie hoger nr. 242) die zowel in Extramet (r.o. 16) als in Codorniu (r.o. 20) 
wordt aangehaald, lijken dan te functioneren als ,juridisch alibi''. 

1.2.2. Rechtstreeks geraakt 

265. Aan deze voorwaarde is voldaan als de rechtsgevolgen die de bestreden 
gemeenschapshandeling teweegbrengt in hoofde van de verzoeker, direct 
voortvloeien uit de bestreden handeling zelf, en niet uit andere nationale of 
communautaire handelingen die_uityoering moeten_geve11 aan diebandeling 
(conclusie advocaat-generaal Van Gerven bij zaken C-213 en 264/91, Al
berta[, fur., 1993, 1-3177, nr. 20). Het Hof past dit criterium toe op een niet
formele wijze, hetgeen betekent dat aileen gemeenschapshandelingen die (in 
hoofde van een andere entiteit dan de gene die de handeling gesteld heeft) een 
discretionaire bevoegdheid laten bestaan met betrekking tot het al dan niet 
toepassen van de bestreden gemeenschapshandeling geacht worden de ver
zoeker niet rechtstreeks te raken. Zo moesten de invoercertificaten voor 
rundvlees uit de zaak Weddel worden aangevraagd bij en afgeleverd door 
de Nederlandse autoriteiten. De beslissingsbevoegdheid lag echter volledig 
bij de Commissie en liet de nationa1e autoriteiten geen enkele beleidsruimte. 
De verzoekers werden dan ook rechtstreeks geraakt door de beslissing van de 
Commissie over de mate waarin aan de gedane aanvragen zou worden 
voldaan (H.v.J., 6 november 1990, Weddel, C-354/87, fur., 1-3847, r.o. 19 
(zie ook hoger nr. 249); zie ook H.v.J., 7 mei 1991, Interhotel, C-291189, 
fur., 1-2257, r.o. 13; H.v.J., 4 juni 1992, Consorgan, C-181/90, fur., 1-3557, 
r.o. 12; Ger., 6 december 1994, Lisrestal, T-450/93, n.n.g., r.o. 45-49; voor 
situaties waar die voorwaarde niet was voldaan, zie H. v .J., 7 juli 1987, Etoile 
commerciale, 89 en 91186, fur., 3005; H.v.J., 14 januari 1988, Aprosol, 55! 
86, fur., 13; Ger., 29 oktober 1993, Guna, T-463/93, II-1205, r.o. 13). 

266. Het Hof acht een verzoeker overigens ook rechtstreeks geraakt als er 
geen twijfel bestaat over de wijze waarop de geboden discretionaire be
voegdheid zal worden uitgeoefend. De in Piraiki-Patraiki aangevochten 
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beschikking van de Commissie liet Frankrijk enkel toe om vrijwaringsmaat
regelen te nemen ten aanzien van Grieks katoen. Frankrijk was geenszins 
gehouden die maatregelen ook effectief uit te vaardigen. Het Hof wees er 
echter op dat Frankrijk reeds v66r de toelating een zeer restrictief invoer
stelsel hanteerde zodat de mogelijkheid dat Frankrijk geen gebruik zou 
maken van de toelating louter theoretisch was. De beschikking van de 
Commissie raakte de Griekse exporteurs dan ook rechtstreeks (H.v.J., 17 
januari 1985, Piraiki-Patraiki, 11/82, fur., 207, r.o. 6-10 (zie hoger nr. 251)). 

267. Tenslotte zal een verzoeker ook rechtstreeks geraakt zijn als een klacht 
wordt verworpen die door hem of namens hem werd ingediend in het kader 
van een van de hierboven besproken quasi-jurisdictionele procedures (H.v.J., 
28 januari 1986, Cofaz, 169/84, fur., 391, r.o. 30). 

1.2.3. Procesbelang 

268. Procesbelang is ,de eerste en wezenlijke voorwaarde voor elk beroep 
in rechte" (Pres. 2e kamer H.v.J., 31 juli 1989, S. (ambt.), 206/89 R, fur., 
2841, r.o. 8). Zo ook voor de beroepen voor het Hof van Justitie en het 
Gerecht van eerste aanleg en voor de nietigheidsvordering. In situaties 
waarin een verzoeker moet aantonen dat hij rechtstreeks en individueel 
geraakt wordt door een niet tot hem gerichte gemeenschapshandeling, zal 
de vereiste van procesbelang weinig of geen bijkomende problemen ople
veren. In die omstandigheden lijkt het Hof soms zelfs geen onderscheid te 
maken tussen ,rechtstreeks geraakt" en ,rechtstreeks belang" (H.v.J., 17 
januari 1985, Piraiki-Patraiki, 11/82, fur., 207, r.o. 7). 

269. Toch kan de vereiste van het procesbelang ook op zich een rol spelen. 
In het arrest Nederlandse Bankiersvereniging diende het Gerecht zich uit te 
spreken over het door de betreffende vereniging ingestelde beroep tegen een 
beschikking van de Commissie waarbij deze een negatieve verklaring afle
verde ten aanzien van een onder andere door de Nederlandse Bankiersvereni
ging aangemelde overeenkomst. Een dergelijke negatieve verklaring is een 
voor de aanmelder gunstige beslissing en de verzoekster verzette zich dan 
ook niet tegen het dispositief van de beschikking als dusdanig, dat immers 
gunstig was voor haar, maar wei tegen een overweging uit de motivering. 
Volgens deze overweging beperkte de overeenkomst weliswaar de mededin
ging, maar bei"nvloedde zij de tussenstaatse handel niet zodat de balans 
gunstig was. Ter staving van haar procesbelang wees de bankiersvereniging 
er echter op dat de mogelijkheid bestond dat de nationale rechter anders zou 
oordelen over de invloed op de tussenstaatse handel, wat tot automatische 
nietigheid van de overeenkomst zou leiden, overeenkomstig artikel 85, lid 2 
EG. Het Gerecht verklaarde de vordering onontvankelijk wegens gebrek aan 
,bestaand en daadwerkelijk belang''. Als het door een verzoeker aange
voerde belang betrekking heeft op een toekomstige rechtssituatie, dan moet 
hij aantonen dat de aantasting van die situatie al zeker is, terwijl de NBV 
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enkel toekomstige en onzekere situaties aanvoerde (Ger., 17 september 1992, 
Nederlandse Bankiersvereniging, T-138/89, fur., II-2181, r.o. 33). 

270. Anderzijds vereist procesbelang niet dat de verzoeker rechtstreeks 
gevolgen ondervindt van de nietigverklaring. Het is voldoende dat de rechts- -
positie van de eiser zich verbetert ( conclusie advocaat -generaal Lenz bij zaak 
C-309/89, Codorniu, fur., 1994,1-1856, nr. 9). Aan die voorwaarde kan ook 
voldaan zijn als de bestreden handeling op het ogenblik van het instellen van 
de vordering geen juridische werking meer heeft, of deze in de loop van de 
procedure verliest (H.v.J., 9 juli 1981, Turner (ambt)., 59 en 129/80, fur., 
1883, r.o. 34 e.v.; H.v.J., 26 april1988, Apesco, 207/86, fur., 2151, r.o. 15-
16; Ger., 9 november 1994, The Scottish Football Association, T-46192, 
n.n.g., r.o. 14; zie echter ook H.v.J., 8 maart 1993, Pietro, C-123/92, fur., 1-
809). Die situatie doet zich bijvoorbeeld voor als het Hof gevraagd wordt 
een, niet meer van kracht zijnde handeling die deel uitmaakt van een reeks 
periodiek terugkerende handelingen, te vernietigen op grand van een gebrek 
dat ook al die andere, wel nog van kracht zijnde, handelingen heeft aangetast. 
Uit de vernietiging van die niet meer van kracht zijnde handeling zal de 
ins telling op grand van artikel 17 6 EG ( zie over art. 17 6 EG nr. 284). immers 
ook gevolgen moeten trekken voor het heden en de toekomst (H.v.J., 6 maart 
1979, Simmenthal, 92/78, fur., 777, r.o. 32; H.v.J., 26 april 1988, Apesco, 
207/86, fur., 2151, r.o. 15-16). Een ander voorbeeld biedt de zaak Codorniu 
(Rv~J., 1-8-mei-1994,-Godorniu,-G-309/89, fur,, 1-1853). Daar werd het 
beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen een bepaling van een verordening 
die in de loop van de procedure vervangen werd door een andere verorde
ning, die de aangevochten bepaling letterlijk overnam en niet meer beoogde 
dan een codificatie van vroegere regels. Advocaat-generaal Lenz wees erop 
dat dit geen reden kon zijn om het beroep van Codorniu onontvankelijk te 
verklaren. Uit de door artikel 176 EG aan de gemeenschapsinstellingen 
opgelegde verplichting om de maatregelen te nemen die nodig zijn voor 
de uitvoering van een arrest, zou immers voortvloeien dat na vernietiging van 
de door Codorniu aangevochten bepaling ook de nieuwe, doch identieke 
bepaling zou moeten worden aangepast (nr. 8-12). Het Hof zelf heeft zich 
daar impliciet bij aangesloten door het beroep ontvankelijk te verklaren 
zonder het probleem te behandelen. 

1.3. Gronden voor nietigheid 

271. De gronden voor nietigverklaring in een rechtstreekse procedure ex 
artikel 173, zijn dezelfde als voor een ongeldigverklaring in een prejudiciele 
procedure. Hier worden dan ook beide soorten uitspraken door elkaar be
handeld. Overigens wordt op deze problematiek slechts in beperkte mate 
ingegaan omdat dit meer het terrein van het materiele recht is, dat buiten het 
bestek van dit overzicht valt. 

272. Artikel 173 EG vermeldt v,ier nietigheidsgronden: 
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- onbevoegdheid van de auteur van de gemeenschapshandeling 
- schending van wezenlijke vormvoorschriften 
- schending van het EG-Verdrag of enige uitvoeringsregeling daarvan 
- misbruik van bevoegdheid 

-·(voor van partiCuHeren uitgaa:ti&~-beroepen veimeldt het EGKS-Verdrag er 
slechts een: misbruik van bevoegdheid). 

273. De belangrijkste nietigheidsgrond, die in een brede interpretatie eigen
lijke alle andere kan omvatten, is de derde: schending van boger gemeen
schapsrecht. Hof en Gerecht kunnen een gemeenschapshandeling toetsen aan 
alle gemeenschapsrecht van een hogere rangorde (met uitzondering van door 
de Gemeenschap gesloten intemationale verdragen die geen directe werking 
hebben; zoals supra in nr. 86-87 aangegeven kunnen verdragen zonder 
directe werking ook niet in rechtstreekse procedures voor Gerecht en Hof 
worden ingeroepen). In dit verband is het uiteraard van belang te weten hoe 
de communautaire normenhierarchie is opgebouwd. De constitutieve ver
dragen, met inbegrip van de toetredings- en wijzigingsverdragen, komen op 
de eerste plaats, met op dezelfde hoogte de communautaire algemene rechts
beginselen (Men kan zich afvragen of de algemene rechtsbeginselen niet een 
ietwat hogere of lagere rangschikking zouden moeten krijgen dan de ver
dragen zelf. Praktisch gezien mag men er echter waarschijnlijk wel van 
uitgaan dat de Verdragen en de algemene beginselen zo zullen worden 
ge'interpreteerd dat een eventuele strijdigheid wordt vermeden (zie ook 
nr. 71)). Daama komen de door de Gemeenschap gesloten intemationale 
verdragen en op de derde plaats het ,afgeleid'' of ,secundair'' gemeen
schapsrecht: de rechtshandelingen van de gemeenschapsinstellingen. Ook 
binnen deze laatste categorie bestaat een hierarchie die tot op zekere hoogte 
parallel loopt met de binnen de instellingen doorgevoerde bevoegdheids
delegatie (Zie bvb. H.v.J., 10 maart 1992, Lomas, C-38, 151/90, Jur., I-
1781). Als een gemeenschapshandeling zijn juridische kracht niet recht
streeks ontleent aan het Verdrag, maar aan een andere gemeenschapshande
ling, is er sprake van ,tertiair" communautair recht dat in overeenstemming 
moet zijn met het ,secundair'' communautair recht waarop bet is gebaseerd 
(Schermers, H.G. en Waelbroeck, D., o.c. nr. 9, 10). Die hierarchische 
verhouding kan ook bestaan tussen twee gemeenschapshandelingen die 
formeel dezelfde rechtskracht hebben. Zo moet een raadsverordening die 
in een bepaald geval anti-dumpingrechten oplegt, in overeenstemming zijn 
met de raadsverordening houdende de basisregeling inzake anti-dumping 
(H.v.J., 29 maart 1979, NTN Toyo, 116/77, Jur., 1185, r.o. 21; en van 
dezelfde datum, /so, 118/77, Jur., 1277, r.o. 46; Nippon Seiko, 119/77, 
Jur., 1303, r.o. 24; Koyo Seiko, 120/77, Jur., 1337, r.o. 46; Nachi Fujikoshi, 
121/77, Jur., 1363, r.o. 22). 

274. Onbevoegdheid is een nietigheidsgrond die als dusdanig geen uitleg 
behoeft. Er zij wel op gewezen dat het probleem van de bevoegdheidsverde-
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ling tussen de verschillende instellingen en vooral tussen de Gemeenschap en 
de Lid-Staten vaak een zeer complexe aangelegenheid is die op zichzelf 
reeds meer dan voldoende stof biedt voor studie. 

275. Misbruik van bevoegdheid heeft betrekking 
,( ... ) op het geval dat een administratief gezag zijn bevoegdheden heeft 
gebruikt met een ander doel dan dat waarvoor zij zijn verleend'' (Ger., 26 
november 1991, Williams (ambt.), fur., II-1293, r.o. 87; zie ook H.v.J., 4 
februari 1982, Buyl (ambt.), 817179, fur., 245, r.o. 28; Ger., 12 juli 1990, 
Scheuer (ambt.), T-108/89, fur., 11-411, r.o. 49). 

Verder is er volgens vaste rechtspraak ook misbruik van bevoegdheid 
,( ... ) wanneer een besluit, naar uit objectieve, ter zake dienende en onder
ling overeenstemmende gegevens blijkt, is genomen ter bereiking van 
andere doelen dan die welke de administratie stelt te hebben nagestreefd'' 
(H.v.J., 11 juli 1990, Sermes, C-323/88, fur., I-3027, r.o. 33; zie ook 
H.v.J., 21 juni 1984, Lux (ambt.), 69/83, fur., 2447, r.o.30; Ger., 12 juli 
1990, Scheuer (ambt.), T-108/89, fur., II-411, r.o. 50; Ger., 26 november 
1991, Williams (ambt.), fur., 11-1293, r.o. 88. Voor een voorbeeld waar de 
vordering slaagt zie H.v.J., 6 maart 1979, Simmenthal, 92178, fur., 777; 
H.v.J., 21 juni 1988, !SA, 32, 52 en 57/87, fur., 3305). 

Misbruik van procedure is een vorm van misbruik van bevoegdheid (H.v.J., 
21 juni 1988,/SA, 32, 5257_187, Jur., 3305,r.o. 8; vQouen nie_tigverklaring 
wegens misbruik van procedure, zie H.v.J., 22 september 1988, Frydendahl 
Pedersen, 148/87, fur., 4993). 

276. Wat de schending van wezenlijke vormvereisten betreft, is het belang
rijk erop te wijzen dat niet aile vormvereisten worden aanzien als wezenlijk 
zodat niet elke schending van een vormvereiste aanleiding zal geven tot 
nietigverklaring. Een bepaalde vormvereiste wordt beschouwd als wezenlijk 
op het ogenblik dat het al dan niet naleven ervan een inhoudelijke weerslag 
zou kunnen hebben op de inhoud van de gemeenschapshandeling (H.v.J., 10 
juli 1980, Distillers Company, 30/78, fur., 2229, r.o. 26; H.v.J., 6 juli 1983, 
Geist, 117/81, fur., 2191, r.o. 7; zie ookH.v.J., 25 mei 1993, !.R.I., C-334/91, 
fur., I-2851, r.o. 25; H.v.J., 25 mei 1993, Sart-Tilman, C-199/91, fur., I-
2667, r.o. 34), of als het betreffende procedurevoorschrift precies degene die 
de vordering heeft ingesteld beoogt te beschermen (Rengeling, H.-W., 
Middeke, A. en Gellermann, M., Rechtsschutz in der Europiiischen Union, 
Miinchen, Verlag C.H. Beck, 1994, in Schriftenreihe der Neuen furistischen 
Wochenschrift, deel56, 98-99; zie ook advocaat-generaal Van Gerven in zijn 
conclusie bij zaak C-137/92P, BASF, fur., 1994, I-2559, r.o. 55-56). Zo kan 
een door een nationale steunmaatregel begunstigde ondememing een com
missiebeschikking die terugvordering gelast, aanvechten omdat de Commis
sie niet een van de twee procedures van artikel93, lid 2 heeft gevolgd (H.v.J., 
4 februari 1992, British Aerospace en Rover, C-294190, fur., I-493). Die 
eerste procedure voorziet een zekere garantie voor belanghebbenden omdat 
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zij moeten worden aangemaand om opmerkingen te maken, terwijl de 
tweede procedure de tussenkomst van het Hof van Justitie voorziet, hetgeen 
van invloed kan zijn op het uiteindelijke resultaat. Anderzijds kan een 
ondemerning de geldigheid van een anti-dumpingverordening niet aanvech
ten op grond van het feit dat bij het aannemen van die verordening niet was 
voldaan aan de voorschriften van het Reglement van orde van de Raad 
inzake de verschillende taalversies en inzake de termijn voor het opstellen 
van de voorlopige agenda van de zitting. Het Reglement van orde van een 
gemeenschapsinstelling heeft tot doel, 

,( ... ) de interne werking van de diensten te regelen met het oog op een 
goed bestuur. De daarin neergelegde regels, inzonderheid die inzake 
organisatie van de beraadslagingen en de besluitvorming, zijn dus hoofd
zakelijk bedoeld om met inachtnerning van de rechten van alle leden van 
de instelling het goede verloop van de besprekingen te verzekeren. 
Hieruit volgt, dat natuurlijke of rechtspersonen zich niet op schending van 
deze regels, die niet ter bescherrning van particulieren zijn vastgesteld, 
kunnen beroepen." (H.v.J., 7 mei 1991, Nakajima, C-69/89, Jur., I-2069, 
r.o. 49-50). 

In de reeds vermelde zaak BASF kwam het Hof tot een ander resultaat. Als de 
Commissie een rechtssubject in het kader van het mededingingsbeleid een 
boete oplegt, dan kunnen aan de beslissing daartoe geen wijzigingen worden 
aangebracht die, slechts door een Commissaris, en niet door het college van 
Commissarissen, zijn goedgekeurd, ook al betreffen die wijzigingen enkel de 
motivering en niet het beschikkend gedeelte van de beslissing. De door de 
boetebeschikking getroffen ondememing kan zich ook beroepen op de bepa
ling uit het Reglement van orde van de Commissie die voorschrijft dat een 
beslissing moet worden geauthentiseerd in alle authentieke talen. Deze 
authentisatie heeft immers tot doel: 

,( ... ) de rechtszekerheid te waarborgen door de door het college vast
gestelde tekst vast te leggen in de talen waarin deze authentiek is. Dank zij 
die authentisatie kan in geval van betwisting worden nagegaan, of de 
betekende of bekendgemaakte teksten exact overeenstemmen met de tekst 
zoals die is vastgesteld, en dus weergeven wat hun auteur heeft gewild.'' 
(H.v.J., 15 juni 1994, BASF, C-137/92P, Jur., I-2555, r.o. 75 (zie ook 
supra nr. 239)). 

277. Een voor particulieren belangrijke, en wezenlijke vormvereiste is de 
door artikel190 EG gestelde vereiste dat gemeenschapshandelingen gemoti
veerd moeten zijn. Aan die voorwaarde is voldaan als enerzijds een betrok
kene kennis kan nemen van de bestaansreden van een handeling op een wijze 
die hem toelaat zijn rechten te verdedigen en anderzijds het Hof en het 
Gerecht in staat worden gesteld toezicht uit te oefenen (H.v.J., 7 april 1987, 
SISMA, 32/86, Jur., 1645, r.o. 8; H.v.J., 24 januari 1991, SITPA, C-27/90, 
Jur., I-133, r.o. 16; H.v.J., 7 april1992, CIA, C-358/90, Jur., I-2457, r.o. 40; 
H.v.J., 4 juni 1992, Consorgan, C-181/90, Jur., I-3557, r.o. 14; H.v.J., 6 juli 
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1993, CT Control, C-121-122/91, Jur., I-3873, r.o. 31). De betreffende 
rechtspraak wordt goed samengevat in het arrest Delacre: 

, Ret is juist, dat volgens de rechtspraak van het Rof de door artikel 190 
EEG-Verdrag vereiste motivering de redenering van de communautaire 
instantie waarvan de bestreden handeling afkomstig is, duidelijk en on
dubbelzinnig moet doen uitkomen, opdat de belanghebbenden de recht
vaardigingsgronden van de genomen maatregel kunnen kennen en hun 
rechten kunnen verdedigen en het Rof zijn toezicht kan uitoefenen ( ... ). 
Ret Rof heeft echter ook geoordeeld dat een besluit dat in de lijn ligt van 
een constante beschikkingspraktijk, weliswaar summier mag worden ge
motiveerd, met name ook door een verwijzing naar bedoelde praktijk, 
maar dat de betrokken gemeenschapsinstantie, wanneer zij veel verder 
gaat dan in eerdere beslissingen het geval was, haar beweegredenen met 
zoveel woorden dient te vermelden ( ... ). 
Ret is evenwel niet noodzakelijk dat aile verschillende gegevens die 
feitelijk of rechtens relevant zijn, in de motivering worden vermeld. Ret 
is immers vaste rechtspraak, dat bij de vraag of de motivering van een 
beschikking aan de vereisten van artikel 190 EEG-V erdrag voldoet, niet 
aileen acht moet worden geslagen op de tekst ervan~ doch ook op de 
context waarin zij is gegeven en op het geheel van de rechtsregels die de 
betrokken materie beheersen ( ... ). Voorts hangt de mate van nauwkeurig
heid waarmee een beschikking moet worden gemotiveerd, af van de 
praktische niogelijkheden en de technische omstandighedeh en vail de 
termijn waarbinnen zij tot stand moet komen ( ... )." (R.v.J., 14 februari 
1990, Delacre, C-350/88, Jur., I-395, r.o. 15-16). 

Zo volstaat een summiere motivering als de Commissie een aanvraag voor 
financiele steun in het kader van het Europees Sociaal Fonds verwerpt, maar 
is een uitgebreidere motivering nodig als de Commissie een oorspronkelijk 
toegezegd bedrag achteraf vermindert (R.v.J., 4 juni 1992, Consorgan, C-
181/90, Jur., I-3557, r.o. 15 e.v). Als een gemeenschapsinstelling over een . 
ruime discretionaire bevoegdheid beschikt voor het beoordelen van bepaalde 
ingewikkelde economische situaties, dan moet zij haar beslissingen terdege 
motiveren. Een loutere verwijzing naar ,de toestand op de wereldmarkt'' 
volstaat dan niet (R.v.J., 7 april 1992, CIA, C-358/90, Jur., I-2457, r.o. 38-
44). Voor een in het kader van een van de quasi-jurisdictionele procedures 
uitgevaardigde gemeenschapshandeling vereist de motiveringsplicht niet dat 
wordt ingegaan op aile punten feitelijk en rechtens, die tijdens de admini
stratieve procedure zijn behandeld (R.v.J., 17 november 1987, BAT & 
Reynolds, 142 en 156/84, Jur., 4487, r.o. 72; R.v.J., 11 juli 1989, Belasco, 
246/86, Jur., 2117, r.o. 55; Ger., 17 december 1991, DSM, T-8/89, Jur., II-
1833, r.o. 257; Ger., 19 mei 1994, Air France, T-2193, Jur., II-323, r.o. 92). 

278. - Marginale toetsing - Ret Rof van Justitie en het Gerecht van eerste 
aanleg respecteren de bevoegdheden van de andere gemeenschapsinsteilin
gen. In geval van discretionaire beoordelingsbevoegdheid zuilen zij enkel 
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,( ... ) nagaan of deze instellingen de door de basisverordening toegekende 
procedurele waarborgen in acht hebben genomen, of zij de feiten niet 
kennelijk verkeerd hebben beoordeeld, en of zij wezenlijke gegevens 
buiten bes~houw·ing hebben gelaten dan wei bij haar motivering overwe
gingen een rol hebben laten spelen die rnisbruik van bevoegdheid ople
veren" (H.v.J., 28 november 1989, Epicheiriseon Metalleftikon Viomi
chanikon, C-121/86, Jur., 3919, r.o. 8; zie ook H.v.J., 4 oktober 1983, 
FEDIOL, 191/82, Jur., 2913, r.o. 30; H.v.J., 14 juli 1988, FEDIOL, 187/ 
85, Jur., 3919, r.o. 8; Ger., 24 januari 1992, La Cinq, T-44/90, Jur., II-1, 
r.o. 85-86; Ger., 29 juni 1993,Asia Motor France, T-7/92, Jur., II-669, r.o. 
33), 

dan wel, nagaan of de bestreden handeling 

,( ... ) kennelijk ongeschikt is ter bereiking van het door de bevoegde 
instelling ermee nagestreefde doel" (H.v.J., 11 juli 1989, Schrader, 2651 
87, Jur., 2237, r.o. 22). 

279. In het arrest F edesa, bijvoorbeeld, beslist het Hof dat de Raad, ondanks 
wetenschappelijke bewijzen voor het tegendeel het gebruik van bepaalde 
hormonen in de veehouderij kon verbieden omwille van gevaren voor de 
gezondheid van de consument. Het wetenschappelijke argument diende zelfs 
niet te worden onderzocht omdat de Raad 

,( ... ) geconfronteerd met uiteenlopende beoordelingen door de nationale 
autoriteiten van de Lid-Staten, die tot uiting komen in de verschillen 
tussen de bestaande nationale wetgevingen, binnen de aan de uitoefening 
van zijn discretionaire bevoegdheid gestelde grenzen is gebleven, toen hij 
besloot de betrokken hormonen te verbieden en aldus tegemoet te komen 
aan de ongerustheid die door het Europees Parlement, het Econornisch en 
Sociaal Cornite en verscheidene consumentenorganisaties tot uiting was 
gebracht" (H.v.J., 13 november 1990, Fedesa, C-331/88, Jur., I-4057, 
r.o. 9). 

280. - Artike1184 EG- Artikel184 EG laat, zoals vermeld in nr. 185 e.v., 
toe om zich te beroepen op de ongeldigheid van de handeling waarop de 
aangevochten beslissing is gebaseerd. Volgens de rechtspraak van het Hof 
verliest men die mogelijkheid als men zijn mogelijkheid om de oorspronke
lijke handeling aan te vechten niet benut (H.v.J.,15 januari 1986, Commissie! 
Belgie, 52/84, Jur., 89, r.o. 13; H.v.J., 10 juni 1993, Commissie!Griekenland, 
C-183/91, Jur., I-3131, r.o. 10; zie ook de EGKS-zaken H.v.J., 12 juli 1984, 
Busseni, 81/83, Jur., 2951, r.o. 12; en H.v.J., 10 december 1986, Sideradria, 
Jur., 3917, r.o. 5). Voor particulieren zal dit enkel spelen voor zover zij door 
die oorspronkelijke handeling rechtstreeks en individueel geraakt werden. 
Mutatis mutandis geldt hier dan ook wat in nr. 186-188 werd gezegd over de 
toepassing van deze regel in de prejudiciele procedure. 
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1.4. Termijn 

281. Artikel 173, lid 5 voorziet een termijn van twee maanden vanaf de dag 
van de bekendmaking, de kennisgeving, of, bij gebreke daarvan, de kennis
neming. De wijze waarop die termijnen worden berekend, wordt geregeld in 
artikel101 en 102 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht 
van eerste aanleg (identiek aan artikel 80 en 81 van het Reglement van de 
procesvoering van het Hof van Justitie ). Van belang is te weten dat de termijn 
van twee maanden wordt verlengd voor verzoekers die hun gewone verblijf
plaats buiten Luxemburg hebben. Voor Belgie bedraagt die verlenging twee 
dagen, voor Nederland zes dagen en voor buiten Europa gelegen gebieden, 
het maximum, een maand (bijlage II bij het Reglement voor de procesvoe
ring van het Hof van Justitie, door artikel 102, lid 2 van het Reglement voor 
de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg van toepassing verklaard 
op het Gerecht). Bovendien begint deze termijn voor handelingen die werden 
bekendgemaakt in het Publikatieblad slechts te lopen op de vijftiende dag 
volgende op de bekendmaking (art. 102, lid 1 Regl. procesvoering Ger.). 
Bij gebreke van kennisgeving (kennisgeving kan gebeuren via aangetekende 
brief met ontvangstbevestiging (H.v.J., 15 december 1994, Bayer, C-195/91 
P, n.n.g., r.o . .21)) of openbaarmaking, kan de beroepstermijn pas ingaan op 
de dag waarop de betroffen derde kennis krijgt van de exacte inhoud en 
motivering van de handeling. Het is wel aan hem om, binnen een redelijke 
termijn nadat hij kennis krijgt van het bestaan van de handeling om_de 
volledige tekst ervan te verzoeken (H.v.J., 5 maart 1986, Tezi, 59/84, fur., 
887, r.o. 11; H.v.J., 6 juli 1988, Dillinger Hiittenwerke, 236/86, fur., 3761, 
r.o. 14; H.v.J., 5 maart 1993, Ferriere Acciaierie Sarde, C-102/92, fur., 1-
801, r.o. 18-19; Ger., 28 oktober 1993, Zunis Holding, T-83/92, fur., II-1169, 
r.o. 39-39; Ger., 10 februari 1994, Frinil-Frio, T-468/93, fur., II-33, r.o. 33; 
Ger., 19 mei 1994, Murgia Messapica, T-465/93, fur., II-361, r.o. 29). Als de 
betreffende ins telling weigert een dergelijk verzoek in te willigen kan zij zich 
niet op termijnoverschrijding beroepen (H.v.J., 6 juli 1988, Dillinger Hiit
tenwerke, 236/86, fur., 3761, r.o. 14-15). De termijn kan worden verlengd 
wegens ,toeval of overmacht" (art. 42 Statuut H.v.J.), alsook bij verschoon
bare dwaling omtrent het begin van de beroepstermijn (Ger., 29 mei 1991, 
Bayer, T-12/40, fur., II-219, r.o. 28 e.v.). 

282. Als een beslissing een loutere bevestiging is van een vroegere beslis
sing die wegens het verlopen van de termijn niet meer kan worden aange
vochten, kan ook tegen de bevestigende beslissing geen vernietigingsberoep 
meer worden ingesteld (H.v.J., 15 december 1988, Irish Cement, 166 en 220/ 
86, fur., 6473; H.v.J., 25 mei 1993, Sart-Tilman, C-199/91, fur., 1-2667, r.o. 
19-24). Een bevestigende beslissing doet dus geen nieuwe termijn ingaan 
(H.v.J., 9 juli 1991, Control Union, C-250/90, fur., 1-3585, r.o. 14). Als de 
termijn voor het aanvechten van het bevestigde besluit echter nog niet is 
verlopen, kan zowel het bevestigde als het bevestigende besluit worden 

314 



aangevochten (H.v.J., 11 mei 1989, Maurissen (ambt)., 193-194/87, Jur., 
1045, r.o. 26). 

283. De datum die voor de termijnberekening wordt in acht genomen is de 
datum waarop het verzoekschrift wordt neergelegd op de griffie van het 
Gerecht (Art. 43, lid 3, Regl. Pracesvoering Gerecht). 

1.5. Gevolgen van de nietigverklaring 

284. Dat een vernietigde maatregel niet meer mag worden toegepast ligt 
voor de hand. Soms vereist de correcte reactie op een nietigverklaring echter 
een positief optreden. Behalve voor de gevallen waar Hof of Gerecht over 
volledige rechtsmacht beschikken (dit is het geval m.b.t. de sancties die in 
bepaalde verardeningen zijn opgenomen, in de eerste plaats in het kader van 
het mededingingsbeleid (zie art. 172 EG)), kunnen zij echter enkel bestaande 
handelingen vernietigen. Zij kunnen niet de maatregelen uitvaardigen of 
gelasten die nodig zijn voor de uitvoering van hun arrest. Krachtens artikel 
176 EG is het de instelling die de vernietigde handeling heeft verricht die de 
nodige maatregelen moet nemen. Uit een vernietigingsarrest kan, via artikel 
176 EG, overigens ook een verplichting voortvloeien om andere gemeen
schapshandelingen die zijn aangetast door eenzelfde gebrek als het door het 
Hof of het Gerecht gesanctioneerde, in te trekken of aan te passen. In twee 
arresten van 19 september 1985 verklaarde het Hof een verardening inzake 
de berekening van praductiesteun voor tomatenconcentraat voor het seizoen 
1983-84 nietig wegens discriminatie van de Griekse praducenten (Grieken
land I Commissie, 192/83, Jur., 2791; Asteris, 194-206/83, Jur., 2815). De 
Commissie paste de betreffende verardening aan maar in het arrest Asteris 
van 1988 oordeelde het Hof dat de Commissie reeds op grand van de 
uitspraak van 1985 verplicht was geweest diezelfde bepaling ook aan te 
passen in verardeningen die betrekking hadden op latere seizoenen (H.v.J., 
26 april1988, Asteris, 97, 99, 193 en 215/86, Jur., 2181). 

1.6. Beperking van de materiele en temporele werking van de nietigheid 

285. Gezien het gaat om een nietigverklaring heeft de uitspraak een werking 
ex tunc erga omnes. Er zij wel op gewezen dat arresten van het Gerecht van 
eerste aanleg die een verardening vernietigen slechts in werking treden op 
het ogenblik dat de termijn voor hogere voorziening bij het Hof van Justitie 
voorbij is, of, indien een dergelijk verzoek werd ingediend, de hogere 
voorziening werd verworpen (Art. 53 Statuut H.v.J.). 

286. Op grand van artikel 174 EG beschikken Hof en Gerecht over de 
mogelijkheid om aan te geven welke onderdelen van een gemeenschaps
handeling worden nietig verklaard en welke niet, alsook om de gevolgen van 
de nietigheid te beperken in de tijd (De tekst van art. 174 EG heeft het enkel 
over verardeningen. Uit H.v.J., 7 juli 1992, Parlement I Raad, C-295190, 
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fur., I-4193 blijkt echter dat deze bepaling ook kan worden toegepast op 
richtlijnen en aldus weilicht op om het even welke gemeenschapshandeling). 

287. In Timex vernietigde het Hof een verordening die anti-dumpingrechten 
oplegt op verzoek van een klager die eigenlijk een hoger anti-dumpingrecht 
wou laten opleggen. Het Hof, dat enkel nietig kan verklaren en niet optreden 
in de plaats van de betreffende gemeenschapsinstelling, besliste dan ook dat, 
tot de bevoegde instellingen de noodzakelijke maatregelen zouden hebben 
vastgesteld, het oorspronkelijke anti-dumpingrecht van kracht zou blijven 
(H.v.J., 20 maart 1985, Timex, 264/82, fur., 849, r.o. 32). 

288. In een arrest van 7 juli 1992 vernietigde het Hof op vordering van het 
Europees Parlement een richtlijn van de Raad betreffende het verblijfsrecht 
van studenten in een andere Lid-Staat omdat de verkeerde juridische basis 
was gebruikt (H.v.J., 7 juli 1992, Parlement I Raad, C-295/90, fur., 1-4193). 
Deze betwisting betrof echter enkel de gevolgde procedure en niet de inhoud 
van de richtlijn waarover aile bij het geding betrokken partijen het eens 
waren. Ook hier besliste het Hof dan ook om de effecten van de vernietigde 
richtlijn te Iaten voortbestaan tot op het ogenblik dat de Raad een nieuwe 
richtlijn, met dezelfde inhoud maar een andere juridische basis zou hebben 
uitgev aardigd. 

289. Algemeen gezien lijkt het probleem van de werking in de tijd andeis en 
minder scherp dan bij de prejudiciele ongeldigheidsverklaring. Dit is logisch 
gezien een vernietigingsberoep moet worden ingesteld binnen de twee 
maanden. Niettemin zou eenzelfde nood tot beperking in de tijd als bij 
prejudiciele uitspraken zich kunnen voordoen in een situatie zoals die van 
het in nr. 284 besproken arrest Asteris waar de nietigverklaring van een 
bepaalde maatregel die deel uitmaakt van een reeks periodiek terugkerende 
handelingen, via artikel 176 EG meteen ook de ongeldigheid van aile latere, 
en eigenlijk ook de vroegere, handelingen, zou betekenen. In Asteris beperkt 
het Hof zijn uitspraak over de uit artikel176 EG voortvloeiende verplichtin
gen uitdrukkelijk tot de verplichting enkel de latere handelingen aan te 
passen. De reden hiervoor lijkt te zijn dat de verordeningen die golden v66r 
de in het arrest van 1985 vernietigde verordening, onaantastbaar waren 
geworden omdat de termijn voor het insteilen van een vernietigingsberoep 
verstreken was (conclusie advocaat-generaal Slynn, bij gevoegde zaken 97, 
99, 193 en 215/86, Asteris, fur., 1988, 2196-2197). Het arrest Asteris werd 
echter uitgesproken op de bij de vorderingen van de Griekse producenten 
gevoegde, vordering van de Griekse staat. De vordering van de producenten 
zelf werd onontvankelijk verklaard wegens niet individueel geraakt. Indien 
die producenten er zouden in slagen om in deze zaak een vordering aan
hangig te maken voor de nationale rechter (bijvoorbeeld tegen de Griekse 
instelling die was belast met het uitbetalen van de steun) zouden zij zich wel 
op de ongeldigheid van die vroegere verordeningen kunnen beroepen. Het 
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verstrijken van de termijn van twee maanden ontneemt hen, in tegenstelling 
tot de Griekse staat, immers niet de mogelijkheid zich op die ongeldigheid te 
beroepen, en noch het oorspronkelijke arrest van 1985 noch het arrestAsteris 
voorzien een beperking voor een dergelijk werking in het verleden. 

2. De vordering wegens nalaten: artikel175 EG (er wordt opnieuw enkel 
aandacht besteedt aan art. 175 EG, art. 146 Euratom is opgesteld in 
dezelfde bewoordingen; art. 35 EGKS voorziet een afwijkende regeling 
(zie daarover Louis, J.-V., Vandersanden, G., Waelbroeck, D. en Wael
broeck, M., o.c. nr. 9, 180)). 

290. Artikel 175 EG luidt: 
, Ingeval het Europees Parlement, de Raad of de Comrnissie, in strijd 
met dit Verdrag, nalaten 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. 
Dit beroep is slechts ontvankelijk indien de betrokken ins telling vooraf 
tot handelen is uitgenodigd. Indien deze instelling na twee maanden, te 
rekenen vanaf 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 voorgaande alinea' s 
vastgestelde voorwaarden bij het Hof van Justitie zijn bezwaren in
dienen 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. 
Het Hof van Justitie is onder dezelfde voorwaarden bevoegd uitspraak 
te doen inzake de door de ECB ingestelde beroepen op de onder haar 
bevoegdheid vallende gebieden of inzake de beroepen die tegen haar 
zijn ingesteld.'' 

Een particulier dient een vordering wegens nalaten in te stellen voor het 
Gerecht van eerste aanleg (zie nr. 227). 

291. De vordering wegens nalaten vormt de logische aanvulling op het 
beroep tot nietigverklaring (Hartley, T.C., o.c. nr. 21, 394; zie oak H.v.J., 
22 mei 1985, Parlement I Raad, Gemeenschappelijk vervoerbeleid' ', 13/83, 
fur., 1513, r.o. 36). Een onwettige handeling kan worden bestreden met een 
beroep tot nietigverklaring. Een onwettig niet handelen, kan worden bestre
den met een v6rdering wegens nalaten. Aldus vormt het systeem van het 
Verdrag een sluitend stelsel van rechtsbescherming (H.v.J., 23 april 1986, 
Les Verts, 294/83, fur., 1339; H.v.J., 27 september 1988, Parlement I Raad 
(,Comitologie"), 302/87, fur., 5615, r.o. 20; H.v.J., 23 maart 1993, Weber, 
C-314/91, fur., 1-1093, r.o. 8). Er bestaat dan ook een nauw verband tussen 
het beroep ex artikel 173 EG en het beroep ex artikel 175 EG (H. v .J., 22 mei 
1985, Parlement I Raad (,Gemeenschappelijk vervoerbeleid"), 13/83, fur., 
1513, r.o. 36), en waar relevant worden de beide bepalingen dan ook op 

317 



dezelfde wijze ge'interpreteerd (H.v.J., 26 april1988, Asteris, 97, 99, 193 en 
215/86, fur., 2181, r.o. 17; vergelijk ook H.v.J., 17 mei 1990, Sonito, C-87/ 
89, fur., I-1981 met H.v.J., 14 februari 1989, Star Fruit, 247/87, fur., 291 en 
zie ook Ger., 29 november 1994, Bernardi, T-479 en 559/93, n.n.g). 

292. Net zoals bet Gerecbt in een vordering ex artikel 173 EG enkel een 
bestaande bandeling nietig kan verklaren, maar zelf niet in de plaats van de 
instelling kan optreden, kan bet Gerecbt onder artikel 175 EG bet nalaten 
enkel vaststellen. Daarna is bet aan de betrokken instelling om, overeen
komstig artikel 176 EG, de maatregelen te nemen die nodig zijn voor de 
uitvoering van bet arrest (H.v.J., 12 juli 1988, Parlement I Raad, 377/87, 
fur., 4017, r.o. 9; H.v.J., 24 november 1992, Buckl, C-15, 108/91, fur., I-
6061, r.o. 14; H.v.J., 16 februari 1993, ENU, C-107/91, fur., I-599, r.o. 10). 

293. Opdat een vordering wegens nalaten van een particulier ontvankelijk 
zou zijn, moet voldaan worden aan een aantal uit de tekst van artikel175 EG 
voortvloeiende voorwaarden. Vooreerst moet er sprake zijn van een ver
plicbting om een bepaalde bandeling te stellen, zoniet zal bet niet verricbten 
van de bandeling immers geen scbending van bet Verdrag uitmaken (Ger., 27 
oktober 1994, Ladbroke Racing, T-32/93, n.n.g., r.o. 35; zie ook de conclusie 
van advocaat-generaal Darmon bij zaak C-41/92, The Liberal Democrats, 
frJT., 1993, I-3153, nr. 33 en noot 30; conclusie Edward bij de gevoegde 
zaken T-24!90,-Automec II, en T-28790, As[a Nlotor-France, fur., 1992,11-
2226, nr. 25). Als een instelling over een discretionnaire bevoegdbeid 
beschikt om al dan niet op te treden, kan zij daar dan ook niet via een beroep 
ex artikel 175 toe gedwongen worden (Ger., 27 oktober 1994, Ladbroke 
Racing, T-32/93, n.n.g., r.o. 34 e.v. betreffende de discretionaire bevoegd
beid van de Commissie om aldan niet op te treden op grond van art. 90, lid 3 
EG). Als een particulier gebruik beeft gemaakt van de mogelijkheid om bij 
de Commissie een ( officieuze) klacbt in te dienen over de schending van bet 
gemeenscbapsrecbt door een Lid-Staat (zie supra nr. 7), kan deze dan ook 
geen vordering wegens nalaten instellen tegen de Commissie als deze geen 
procedure ex artikel 169 EG aanspant tegen die Lid-Staat. De Commissie 
beschikt immers over een discretionaire bevoegdbeid om al dan niet een 
dergelijke procedure tegen een Lid-Staat te openen en is daartoe zeker niet 
verplicbt. Volgens vaste recbtspraak verklaren Hof en Gerecbt dergelijke 
vorderingen dan ook steeds onontvankelijk (H.v.J., 14 februari 1989, Star 
Fruit, 247/87, fur., 291; Ger., 14 december 1993, Calvo Alonso-Cortes, T-
29/93, fur., II-1389, r.o. 55; Ger., 4 juli 1994, Century Oils Hellas, T-13/94, 
n.n.g., r.o. 12; Ger., 29 november 1994, Bernardi, T-479 en 559/93, n.n.g., 
r.o. 31; ook vorderingen ex art. 173 tegen een expliciete weigering om een 
procedure ex art. 169 te openen tegen een Lid-Staat worden steeds onont
vankelijk verklaard (zie bijvoorbeeld H.v.J., 17 mei 1990, Sonito, C-87 /89, 
fur., I-1981 alsook de gevoegde zaken T-479 en 559/93, Bernardi, r.o. 27-
28)). 
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294. Ten tweede moet de beslissing waarom wordt verzocht meer zijn dan 
een aanbeveling of een advies. Het moet gaan om een maatregel die ten 
aanzien van de verzoeker juridische gevolgen kan hebben (H.v.J., 17 oktober 
1984, N.M. (ambt)., 83-84/84, Jur., 3571, r.o. 9-11; H.v.J., 14 januari 1993, 
Italostar, C-257/90, Jur., I-9, r.o. 28-31). Deze notie moet grotendeels op 
dezelfde manier worden ge"interpreteerd als bij het vernietigingsberoep ex 
artikel173 EG (H.v.J., 18 november 1970, Chevalley, 15170, Jur., 975, r.o. 
6). Toch zijn de mogelijkheden voor een particulier op dat punt onder artikel 
175 EG iets breder dan onder artikel173 EG. Dit is met name het geval in het 
kader van de hierboven reeds besproken quasi-jurisdictionele procedures. Zo 
kan een klager in een mededingingsprocedure een vordering ex artikel 175 
instellen tegen het uitblijven van een zogenaamde brief ex artikel 6, ver
ordening 99, die niet kan worden aangevochten via een beroep ex artikel173 
(zie nr. 236; Ger., 18 september 1992, Asia Motor France, T-28/90, Jur., 
1992, II-2285; voor de toepassingsmogelijkheden in de kartelprocedure van 
de vordering wegens nalaten ex art. 175, zie de conclusie van Edward bij 
zaak T-24/90, Automec II, en zaak T-28/90, Asia Motor France, Jur., 1992, 
ll-2226, nr. 32 e.v.). 

295. Vervolgens is voor de ontvankelijkheid van een vordering wegens 
nalaten vereist dat de gevraagde beslissing de verzoeker op een bijzondere 
manier raakt (artikel 175, lid 3 heeft het over een handeling ,te zijnen 
aanzien"). Aan die voorwaarde is uiteraard voldaan als de gevraagde han
deling tot de verzoeker zou zijn gericht. Indien dit niet het geval is, zal de 
verzoeker locus standi hebben als de handeling waarom hij verzoekt, indien 
gesteld, hem rechtstreeks en individueel zou raken in de zin waarin die 
criteria worden gebruikt bij een vordering ex artikel 173 EG ( dit werd voor 
het eerst uitdrukkelijk gezegd in H.v.J., 16 februari 1993, ENU, C-107/91, 
Jur., I-599, r.o. 17-18 (Euratom-zaak), bevestigd in Ger., 27 oktober 1994, 
Ladbroke Racing, T-32/93, n.n.g., r.o. 41 e.v.; zie echter ook H.v.J., 10 juni 
1982, Lord Bethell, 246/81, Jur., 2277; H.v.J., 26 april1988, Asteris, 97, 99, 
193 en 215/86, Jur., 2181, r.o. 17; H.v.J., 14 februari 1989, Star Fruit 
Company, 247/87, Jur., 291, r.o. 10-13; zie tenslotte het zeer voorzichtige 
Ger., 23 januari 1991, Prodifarma, T-3190, Jur., ll-1, r.o. 39 en 45). 

296. De verzoeker moet de betreffende instelling ook eerst hebben uitge
nodigd tot handelen. In die uitnodiging moet duidelijk worden aangegeven 
welke de handeling is die de verzoeker de betreffende instelling wil zien 
stellen, alsook dat, bij het verder uitblijven van een standpuntbepaling, de 
175-procedure zal worden aangewend (H.v.J., 6 mei 1986, Nuvo Campsider, 
25/86, Jur., 1531, r.o. 8). Deze voorwaarde wordt op een niet formalistische 
wijze toegepast (zaak C-Hl7/91, ENU, r.o. 21; zaak T-28/90, Asia Motor 
France, r.o. 28). Na die uitnodiging beschikt de betrokken instelling over 
twee maanden om haar standpunt te bepalen. Doet zij dit niet dan beschikt de 
verzoeker op zijn beurt over twee maanden om de vordering we gens nalaten 
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in te stellen bij het Gerecht. Artikel175 BG voorziet echter geen termijn voor 
de uitnodiging tot handelen, die de hele procedure uiteindelijk op gang 
brengt. V olgens de rechtspraak van het Hof moet dit gebeuren binnen een 
redelijke terrnijn. Als een rechtssubject, na een duidelijke, informele mede
deling van de Commissie 18 maanden wacht om een formele uitnodiging tot 
standpuntbepaling te doen, is die redelijke terrnijn overschreden (H.v.J., 6 
juli 1971, Nederland I Commissie, 59170, Jur., 639). In een geval waar tussen 
een eerste onduidelijke mededeling van de Commissie en de formele uitnodi
ging tot standpuntbepaling meer dan een jaar was verlopen, gedurende 
hetwelk er frequente contacten waren geweest tussen de Commissie en de 
verzoeker, achtte het Hof de vordering niet laattijdig (zaak C-107/91, ENU, 
r.o. 24). 

297. Ben vordering ex artikel 175 BG zal onontvankelijk zijn of, al naarge
lang het geval (zie nr. 298), zonder voorwerp, als de betrokken instelling haar 
standpunt bepaalt en aldus een einde maakt aan het onwettige niet-handelen. 
Dat standpunt kan ook negatief zijn voor de verzoeker in die zin dat een 
andere beslissing wordt genomen dan degene die hij wenst of noodzakelijk 
acht (H.v.J., 1 april1993, Echebastar, C-25/91, Jur., I-1719, r.o. 12). Als een 
ondemerning bij de Commissie klacht indient omdat een concurrent onwet
tige staatssteun zou hebben ontvangen, en de Commissie beslist geen pro
cedure te openen omdat zij geen strijdigheid met het gemeenschapsrecht ziet, 
dan kan deklagerdie beslissing niet-aanvechten in een 1'75"vordering (H.v.J., 
15 december 1988, Irish Cement, 166 en 220/86, Jur., 6473, r.o. 17). Het
zelfde geldt als de Commissie een verzoek om vrijwaringsmaatregelen 
afwijst omdat zij deze onnodig acht (H.v.J., 24 november 1992, Buck!, C-
15, 108/91, Jur., I-6061, r.o. 16-17). Ben dergelijke expliciete weigering kan 
wei worden aangevochten via artikel173 BG (zie nr. 238). Ben vordering van 
een particulier tegen een expliciete weigering een bepaalde handeling te 
stellen, zal ontvankelijk zijn als die particulier zo een vordering zou kunnen 
instellen tegen de handeling waarom hij verzoekt (H.v.J., 17 mei 1990, 
Sonito, C-87/89, Jur., I-1981, r.o. 8; H.v.J., 24 november 1992, Buck!, C-
15, 108/91, Jur., I-6061, r.o. 22; Ger., 28 oktober 1993, Zunis Holding, T-83/ 
92, Jur., II-1169, r.o. 31). (In een zaak heeft het Hof geoordeeld dat tegen een 
weigering tot handelen, hoe uitdrukkelijk die weigering ook moge zijn, kan 
worden opgekomen op grond van artikel 175, aangezien die weigering geen 
einde maakt aan het nalaten (H.v.J., 27 september 1988, Parlement I Raad 
(,Comitologie"), 302/87, Jur., 5615, r.o. 17). Dit is een alleenstaand geval 
en kan allicht verklaard worden door de speciale situatie die het Parlement 
inzake rechtsrniddelen bekleedde (zie daarover Hartley, T.C., o.c. nr. 21, 
397-398).) 

298. W anneer die standpuntbepaling er komt, heeft weinig belang. Het 
beroep wordt uiteraard onontvankelijk verklaard als de standpuntbepaling 
gebeurt binnen de terrnijn van twee maanden sinds de uitnodiging tot 
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handelen (H.v.J., 18 oktober 1979, GEMA, 125/78, fur., 3173). Het verzoek 
wordt ook onontvankelijk verklaard als de standpuntbepaling gebeurt na de 
termijn van twee maanden sinds de uitnodiging, maar v66r het aanhangig 
maken van de vordering (H.v.J., 1 april 1993, Echebastar, C-25/91, fur., I-
1719, r.o. 11). Als de standpuntbepaling nog na het aanhangig maken van het 
beroep komt, is de vordering wel ontvankelijk maar wordt het geschil zonder 
voorwerp. (Ger. 18 september 1992, Asia Motor France, T-28/90, fur., II-
2285, r.o. 30 en 35; H.v.J., 24 november 1992, Buck!, C-15, 108/91, fur., I-
6061, r.o. 15; H.v.J., 10 juni 1993, The Liberal Democrats, C-41192, fur., I-
3153; Ger., 29 november 1993, Kaelman, T-56/92, fur., II-1267, r.o. 27-28; 
Ger., 27 oktober 1994, Ladbroke Racing, T-32/93, n.n.g., r.o. 22). In aldie 
gevallen kan de verzoeker natuurlijk wel die standpuntbepaling aanvechten 
via een vernietigingsberoep, zodat de volledige rechtsbescherrning gegaran
deerd blijft. Vooral in de laatste van de drie aangeven situaties kan deze 
benadering echter tot onbillijke resultaten leiden. Het duurt ongeveer twee 
jaar vooraleer het in een rechtstreekse procedure tot een uitspraak komt. Een 
verzoeker ex artikel 17 5 EG die op de behandeling van zijn zaak wacht kan 
deze door een zeer late standpuntname van de betreffende instelling zonder 
voorwerp zien vallen en is dan verplicht tegen die standpuntbepaling een 
vordering ex artikel 173 EG in te stellen, die dan opnieuw twee jaar kan 
aanslepen. Een vordering ex artikel175 EG kan immers niet worden omgezet 
in een vordering ex artikel173 EG, omdat het Reglement voor de procesvoe
ring enkel toelaat om tijdens de procedure nieuwe rniddelen naar voor te 
brengen, maar niet om het voorwerp van het geschil te wijzigen (zaak 125/ 
78, GEMA, r.o. 26; zaak T-28/92, Asia Motor France, r.o. 43; zie ook 
nr. 351). Deze benadering kan worden ondersteund met argumenten inzake 
bescherrning van rechtszekerheid van derden (bijvoorbeeld in mededingings
zaken, zie Edward in zijn conclusie bij zaak T-24/90, Automec II en T-28/90, 
Asia Motor France, fur., 1992, II-2286, nr. 75-82). Anderzijds kan ze 
nadelige gevolgen teweegbrengen voor de verzoeker, zeker als de standpunt
bepaling van de betrokken instelling een expliciete weigering is. Een een
voudig nee van de betreffende instelling zou immers volstaan om heel wat 
tijd te winnen. 

3. De vordering tot schadevergoeding tegen de Gemeenschap: artikel 
178 juncto 215 EG (Art. 151 en 188 Euratom zijn een kopie. De EGKS
regeling is vervat in art. 34 en 40 EGKS). 

299. Artikel 215, lid 2 EG luidt: 
,Inzake niet-contractuele aansprakelijkheid moet de Gemeenschap over
eenkomstig de algemene beginselen welke de rechtsstelsels der Lid-Staten 
gemeen hebben, de schade vergoeden die door haar Instellingen of door 
haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt.'' 

Artikel 178 EG voorziet terzake een specifieke en exclusieve rechtsgang, die 
moet worden ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg (zie nr. 227) (De 
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contractuele aansprakelijkheid wordt volgens artikel215, lid 1 beheerst door 
,de wet welke op het betrokken contract van toepassing is". Meestal wordt 
in dergelijke contracten een uitdrukkelijke rechtskeuze gemaakt. Vaak ook 
wordt, overeenkomstig artikel 181 EG, het Hof van Justitie of het Gerecht 
aangeduid als arbitrale instantie (zie Gilsdorf, P. en Oliver, P., ,Artikel 215 
- Haftung der Gemeinschaft und ihrer Bediensteten", in Von Der Groeben, 
H.; Thiesing, J. en Ehlermann, C.-D (eds)., Kommentar zum EWG-Vertrag, 
Nomos, Baden-Baden, 1991, 5407). Zuiverburgerlijke, quasi-delictuele vor
deringen, zoals de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een ver
keersongeval kunnen wellicht op basis van het nationale recht worden 
ingesteld voor de nationale rechter (Schermers, H.G. en Waelbroeck, D., 
o.c. nr. 9, 330; alsook, Fuss, E.-W., ,La responsabilite des Communautes 
europeennes pour le comportement illegal de leurs organes' ', R. T.D.E., 
1981, 6-7)). 

300. De aansprakelijkheid van artikel215, lid 2 EGis een aansprakelijkheid 
voor onrechtmatig of foutief handelen. Vooralsnog kent het gemeenschaps
recht geen aansprakelijkheid wegens rechtmatig handelen (zie verder 
nr. 311). Het in de rechtspraak van het Hof uitgewerkte aansprakelijkheids
regime kent de drie klassieke bouwstenen van elke aansprakelijkheidsrege
ling: fout, schade en causaal verband (zie bvb. H.v.J., 14 januari 1993, 
/talsolar, C-257190, fur., I-9, r.o. 33; H.v.J., 15 september 1994, KYDEP, 
C-146/91, n.n.g., r.o. -19). Voor zover deze l5asisvoorwaarden geeil-eclite 
problemen hebben gesteld ( dat is het geval met de vereiste van het causaal 
verband en in rnindere mate met het be grip schade) wordt er hier siechts in 
beperkte mate aandacht aan besteed. Enkel die punten die wei probiematisch 
zijn gebleken en die de specifieke kenmerken van het aansprakelijkheids
regime van de gemeenschap uitmaken, worden in extenso behandeld. 

301. Niet specifiek zijn de elementen schade en causaal verband (zie over 
schade en causaal verband Toth, A.G., ,The Concepts of Damage and 
Causality as Elements of Non-Contractual Liability'', in Non-Contractual 
Liability of the European Communities, Schermers, H.G., Heukels, T. en 
Mead, P (eds)., Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1988, 23-38). Wei specifiek 
zijn de bijzondere voorwaarden betreffende de door de communautaire 
autoriteiten geschonden rechtsregels (3.1), alsook de voorwaarden betref
fende de inbreuk zelf (3.2). 

302. - Schade - Voor het slagen van een vordering tot schadevergoeding 
is het niet noodzakelijk dat de schade zich reeds heeft gerealiseerd. Het 
voistaat dat schade met voldoende zekerheid kan worden verwacht, zelfs ais 
zij nog niet nauwkeurig kan worden becijferd (H.v.J., 14 januari 1987, 
Zuckerfabrik Bedburg, 281/84, fur., 49, r.o. 14, zie ook Heukels, T.,,De 
niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap ex art. 215, lid 2 
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EEG: Dynamiek en continu'iteit (1983-1991), S.E. W., 1991, 151-170 en 317-
347, p. 165-166.) 

303. Volgens advocaat-generaal Van Gerven is de gedekte schade ,het door 
de onrechtmatige gedraging veroorzaakte vermogensverlies" (conclusie bij 
zaak C-128/92, Banks, fur., 1994, I-1259). Schadevergoeding voor imma
teriele schade kan worden toegekend (H.v.J., 8 oktober 1986, Leussink
Brummelhuis (ambt.), gevoegde zaken 169/83 en 136/84, fur., 2801, r.o 
18-20), alsook vergoeding van gederfde winst (H.v.J., 19 mei 1992, Mulder 
II, gevoegde zaken C-104/89 en C-37/90, fur., I-3061, r.o. 23 e.v; zie ook de 
conclusie van advocaat-generaal Van Gerven bij die zaak nr. 40-50). De 
benadeelde moet zich wel redelijke inspanningen getroosten om de omvang 
van de schade te beperken (Idem, r.o. 33). Overigens wordt het vaak aan de 
partijen overgelaten om in onderling overleg het precieze bedrag van de 
schadevergoeding vast te stellen (als dat niet lukt, kan de zaak opnieuw voor 
het Hof of het Gerecht komen, zie bvb. H.v.J., 3 februari 1994, Grifoni, C-
308/87, fur., I-341). 

304. Vanaf de dag van de uitspraak is de Gemeenschap gerechtelijke interest 
verschuldigd. Het normale interestpercentage was tot voor enkele jaren 6% 
(zie H.v.J., 4 oktober 1979, DGV, gevoegde zaken 241-242, 245-250178, 
fur., 3017, r.o. 22.; en H.v.J., 4 oktober 1979, Interquell, gevoegde zaken 
261-262178, fur., 3045, r.o. 22-23; zie ook Schermers, H.G., en Waelbroeck, 
D., o.c. nr. 9, p. 359). Nu wordt blijkbaar een tariefvan 8% toegepast (H.v.J., 
26juni 1990, Sofrimport, zaak C-152/88, fur., I-2477 en H.v.J., 19 mei 1992, 
Mulder II, gevoegde zaken, C-104/89 en C-37/90, fur., I-3061. Over ge
rechtelijke en vergoedende interesten, zie de conclusie bij dat laatste arrest 
van advocaat-generaal Van Gerven, nrs. 51-53). 

305. - Causaal verband - W at het causaal verband betreft zou het Hof een 
variante van de theorie van de adequate oorzaak gebruiken (Cornelis, L., ,De 
extra-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap (1976-1982)", 
S.E. W., 1984, 19). De schade zou ,het naar ervaringsregels redelijkerwijs 
te verwachten gevolg van het gedrag of de beslissing" moeten zijn (Ver
leisdonk, Y.A.G.M., De extracontractuele aansprakelijkheid van de EEG 
voor rechtmatige handelingen, Brussel, Kluwer, 1990, 7; soms heeft het Hof 
het dan weer over ,rechtstreeks oorzakelijk verband" (H.v.J., 30 januari 
1992, Finsider, gevoegde zaken C-363-364/88, fur., I-359, r.o. 25); zie ook 
H.v.J., 4 oktober 1979, Dumortier, 64 en 113176, 167 en 239178, 27, 28 en 
45179, fur., 3091, r.o. 21). 
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3.1. Schending van een hogere rechtsregel van gemeenschapsrecht, gegeven 
ter bescherming van de particulier 

3 .1.1. Een rechtsregel gegeven ter bescherming van 
de particulier 

306. Volgens vaste rechtspraak is een van de voorwaarden voor aansprake
lijkheid de schending van een regel die, ten minste indirect, de bescherming 
van de particulier beoogt. Als de Gemeenschap schade berokkent zonder dat 
er sprake is van de schending van een dergelijke norm, is zij in beginsel niet 
aansprakelijk (zie echter nr. 311 betreffende aansprakelijkheid voor recht
matige handelingen). Deze zogenaamde Schutznorm-theorie kwam oor
spronkelijk enkel in het Duitse recht voor als een afzonderlijke rechtstheo
retische notie (in het Nederlandse recht is men dit recenter gaan aanduiden 
met de term ,relativiteitsleer' '). Een vergelijkbare benadering, herkent men 
echter ook in andere rechtsstelsels, ook al wordt die niet als dusdanig met een 
specifieke term aangeduid (Fuss, E.-W., o.c. nr. 299, 10 e.v.; Gilsdorf, P. en 
Oliver, P., o.c. nr. 299, 5422; conclusie van advocaat-generaal Darmon bij 
zaak C-282/90, Vreugdenhil, Jur., 1992, I-1937, nrs. 53-59). Zo verwijst 
advocaat-generaal Darmon onder andere naar het Flandria-arrest van het 
Belgische Hofvan Cassatie (Cass., 5 november 1920, Pas., 1920, I, 193) als 
hij erop wijst dat het recht van een groot aantal Lid-Staten de aansprakelijk
heid van de administratie afhankelijk stelt van de schending van een sub
jectiefrec_ht ( CQI1Cl11siebij C:~8~£9Q~ Yreugdfln_hi_l,jur. ~ 1 _gn,J-J <)4 7, J:1!. 4~t 
Aan die voorwaarde is niet voldaan bij een schending van objectieve rechts
regels, die de ,rechtsgemeenschap" slechts raken als een geheel, zoals 
bevoegdheidsregels, en waaraan een particulier geen concrete rechten ont
leent, ook niet zijdelings. Een schending van een dergelijke regel kan enkel 
leiden tot de ,algemene" sanctie van nietigheid of ongeldigheid en niet tot 
de ,bijzondere'' sanctie van schadevergoeding ten aanzien van particuliere 
rechtsonderhorigen. 

307. Diezelfde benadering ligt ook aan de basis van de Schutznorm-vereiste, 
die door het Hof steeds ruim is ge'interpreteerd (Louis, J.-V., V andersanden, 
G., Waelbroeck, D., en Waelbroeck, M., o.c. nr. 9, p. 298. Neville Brown, L. 
en Kennedy, T., The Court of Justice of the European Communities, London, 
Sweet & Maxwell, 1994, p. 164). Een regel als artikel 30 EG lijkt aan die 
kwalificatie te voldoen, ook al beoogt deze in de eerste plaats het algemeen 
belang (vergelijk H.v.J., 11 maart 1987, Van den Bergh en Jurgens, C-265/ 
85, fur., 1155, r.o. 39-40). Een handelaar ontleent aan artikel 30 EG immers 
het recht zijn goederen vrij naar een andere Lid-Staat te exporteren. Regels 
die zo algemeen zijn dat er moeilijk een individueel subjectief recht uit kan 
worden gedistilleerd, zoals artikel 5 EG voldoen niet aan die kwalificatie. 
Ook inbreuken op vormvoorschriften of de ingewikkelde organisatie-, pro
cedure- ofbevoegdheidsregels van de Gemeenschap (H.v.J., 13 maart 1992, 
Vreugdenhil, C-282/90, Jur., I-1937, r.o. 20), of op de motiveringsverplich
ting (H.v.J., 15 september 1982, Kindl, 106/81, Jur., 2885; H.v.J., 6 juni 
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1990, Aerpo, C-119/88, fur., I-2189) kunnen normalerwijze niet tot aan
sprakelijkheid leiden. 

307. Meteen kan men zich dan ook de vraag stellen of aan de Schutznorm
vereiste veel aandacht moet worden besteed. Bij schending van een norm die 
geen Schutznorm is, zal in de meeste gevallen immers hoe dan ook geen 
sprake zijn van schadevergoeding, hetzij omdat de beweerdelijk geschonden 
norm, een norm is die we gens zijn algemeenheid niet van aard is om door een 
rechter te worden toegepast, hetzij omdat er geen causaal verband bestaat 
tussen de schending van de norm en de beweerdelijk geleden schade. Een 
loutere inbreuk op organisatie-, procedure- of bevoegdheidsregels kan een 
particulier normaal gezien geen schade berokkenen (V erg eli jk met Goffin, L. 
en Mahieu, M., ,Reglements et responsabilite des etats", C.D.E., 1972, op 
p. 689-690). 

3.1.2. Een hogere rechtsregel 

309. De geschonden regel moet, en dat ligt bijna voor de hand, een hogere 
juridische kracht bezitten dan de schadeverwekkende handeling. Ret kan 
gaan om om het even welke norm met een hogere rechtskracht, met inbegrip 
van kaderverordeningen (H.v.J., 26 juni 1990, Sofrimport, C-152/88, fur., I-
2477, r.o. 26) en algemene rechtsbeginselen (zie.bijvoorbeeld met betrekking 
tot het vertrouwensbeginsel H.v.J., 19 mei 1992, Mulder II, C-104/89 en C-
37/90, fur., I-3061; over de normenhierarchie in het EG-recht, zie m. 273). 

3.2. De aard van de inbreuk zelf 

3 .2.1. Foutief of onrechtmatig handelen 

310. In de rechtsleer bestaan uiteenlopende opvattingen over de vraag of de 
handeling, of het nalaten te handelen, die tot aansprakelijkheid van de 
gemeenschap aanleiding geeft foutief, dan wel omechtmatig dient te zijn 
(zie daarover Henkels, T., o.c. m. 302, p. 318-319 en noot 113 en 114). Ret 
eerste impliceert een zekere verwijtbaarheid, terwijl het tweede een objec
tievere notie is die vaak lijkt overeen te stemmen met een notie van onwettig
heid. Die onduidelijkheid wordt gevoed door de uiteenlopende bewoordin
gen van de oprichtingsverdragen. Ret aansprakelijkheidsregime van het 
EGKS-Verdrag voorziet uitdmkkelijk de noties ,fout" (artikel 34) en 
,dienstfout'' (artikel40). In artikel215 EG daarentegen komt het fout-begrip 
niet voor. De vraag wordt echter gesteld of aan die twee noties eigenlijk wel 
een verschillende betekenis moet worden gegeven (Cornelis, L., o.c. m. 305, 
p. 11-12) en het juiste antwoord lijkt inderdaad dat er geen echt inhoudelijk 
onderscheid tussen de heiden moet worden gemaakt (over de vraag naar de 
verschillen in het aansprakelijkheidsstelsel van EGKS- en EG-Verdrag, zie 
Ger., 27 juni 1991, Stahlwerke Peine-Salzgitter, T-120/89, fur., 11-279, r.o. 
78; alsook de uitspraak in hogere voorziening: H.v.J., 18 mei 1993, Stahl
werke Peine-Salzgitter, C-220/91 P, fur., I-2393, r.o. 30). Overigens kan 
men de notie van (verwijtbare) fout constmeren als een inbreuk op de hogere 
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regel van de zorgvuldigheidsplicht. Ret is wel zo dat elk van beide termen 
beter past dan de andere bij een bepaald soort handelen. Zo lijkt de notie 
(dienst)fout vaak (maar niet altijd) beter gepast voor individueel administra
tief optreden van de gemeenschap en past de notie onrechtmatigheid beter bij 
normatief optreden van de gemeenschap. 

311. Tot op heden hebben Hof van Justitie of Gerecht van eerste aanleg geen 
schadevergoeding toegekend wegens rechtmatig handelen. Uit bepaalde 
overwegingen in uitspraken betreffende aansprakelijkheid voor onrechtma
tig handelen, zou men kunnen afleiden dat een ontwikkeling in die richting 
niet onwaarschijnlijk is (zie bvb. H.v.J., 29 september 1987, De Boer Buizen, 
81/86, Jur., 3677, r.o. 17; zie ook Verleisdonk, Y.A.G.M., De extra con
tractuele aansprakelijkheid van de EEG voor rechtmatige handelingen, 
Brussel, Kluwer, 1990, 88 blz; Henkels, T., o.c. nr. 302, 342-343; Louis, 
J.-V., Vandersanden, G., Waelbroeck, D. en Waelbroeck, M., o.c. nr. 9, 295-
296; ) Deze zou dan gebaseerd zijn op de leer van de ,rupture de l'egalite 
devant les charges publiques' '. Anderzijds zou het Hof of het Gerecht een 
dergelijk probleem kunnen opvangen door het feit dat de Gemeenschap geen 
maatregelen heeft genomen om een dergelijke ,rupture de 1' egalite" te 
verhinderen, aan te merken als een onrechtmatig nalaten, waarvoor schade
vergoeding moet worden betaald (Schermers, H.G. en Waelbroeck, D., o.c. 
nr. 9, 347-348, met verwijzing naar H.v.J., 14 mei 1975, CNTA, 74/74, Jur., 
533) ..... - --- -- --- -- -----~-~ - - -- - .. ---- -- --- --

3.2.2 Onrechtmatigheid bij aansprakelijkheid voor 
schade veroorzaakt door individuele, admini
stratieve handelingen 

312. Opdat een individuele, administratieve handeling aanleiding zou geven 
tot aansprakelijkheid is naast de Schutznorm-voorwaarde enkel het bewijs 
van de fout, de schade en het causaal verband nodig. In principe volstaat de 
gewone fout of onrechtmatigheid (hoe ernstig een fout in een bepaalde 
situatie dient te zijn alvorens deze aanleiding geeft tot aansprakelijkheid 
hangt af van de concrete feitelijke omstandigheden (Louis, J.-V., Vanders
anden, G., Waelbroeck, D., en Waelbroeck, M., o.c. nr. 9, p. 295, met verdere 
verwijzingen)). Ret volgende individuele, administratieve handelen of na
laten kan volgens de bestaande rechtspraak aanleiding gegeven tot aanspra
kelijkheid van de Gemeenschap ( overzicht samengesteld aan de hand van de 
overzichten gegeven in Louis, J.-V., Vandersanden, G., Waelbroeck, D., en 
Waelbroeck, M., o.c., nr. 9, p. 294; Henkels, T., o.c. nr. 302, p. 322; en 
Schermers, H.G., en Waelbroeck, D., o.c. nr. 9, 330-334, aangevuld met de 
meest recente rechtspraak): 
- het ten onrechte niet nakomen van een verplichting 

(H.v.J., 14 juli 1961, Vloeberghs, gevoegde zaken 9 en 12/60, Jur., 413) 
- onvoldoende organisatie van de administratie 

(H.v.J., 17 december 1959, Feram, 23159, Jur., 541) 
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- ontoereikende controle van ondergeschikte organisaties 
(H.v.J., 9 december 1965, Forges de laProvidence, 29, 31, 36,39-47,50-
51163, fur., 1197) 

- het geven van verkeerde informatie aan geadministreerden 
(H.v.J., 4 februari 1975, Compangie Continentale France, 169173, fur., 
117) 

- foutief opzeggen van het contract van een ambtenaar 
(H.v.J., 1 maart 1962, DeBruyn (ambt.), 25/60, fur., 41) 

- het contract van een ambtenaar verkeerdelijk niet verlengen 
(H.v.J., 19 juli 1955, Kergall (ambt.), 1155, fur., 9) 

- overbodige kritiek ten aanzien van de verzoeker in een beschikking 
(H.v.J., 5 december 1963, Leroy (ambt.), gevoegde zaken 35/62 en 13/63, 
fur., 415) 

- schending van de interne regels van de instelling 
(H.v.J., 12 juli 1973, De Pilla (ambt.), gevoegde zaken 10 en 47/72, fur., 
763) 

- misbruik van bevoegdheid 
(H.v.J., 14 juli 1967, Kampffmeyer, gevoegde zaken 5, 7, 13 tot 24/66, 
fur., 317) 

- de verspreiding van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie 
(H.v.J., 15 januari 1987, Ainsworth, 271/83; 15, 36, 113, 158 en 203/84; 
en 13/85, fur., 167- verkeerde informatie over de uitlegging van een 
ingewikkelde bepaling van het gemeenschapsrecht geeft echter op zich 
geen aanleiding tot aansprakelijkhei!f: zie Ger., 27 maart 1990, Charnel 
(ambt.), T-123/89, fur., II-140, r.o. 29; niet tijdige verbetering van een 
dergelijke verkeerde interpretatie geeft echter wel aanleiding tot aan
sprakelijkheid, zie H.v.J., 28 mei 1970, Richez-Parise (ambt.), gevoegde 
zaken 19-20, 25 en 30/69, fur., 325. 

- de niet tijdige verbetering van verkeerde informatie (H.v.J., 27 oktober 
1987, Houyoux, gevoegde zaken C-176-177/86, fur., 4333, r.o. 13) 

- het niet optreden als zorgvuldige werkgever 
(H.v.J.,, 8 oktober 1986, Leussink-Brummelhuis, gevoegde zaken C-169/ 
83 en 136/84, fur., 2801) 

- het niet in acht nemen van de eisen betreffende arbeidsveiligheid 
(H.v.J., 27 maart 1990, Grifoni, C-308/87, fur., 1-1203) 

- de onterechte weigering van een afgevaardigde van de Gemeenschap om 
facturen voor het uitvoeren van openbare werken te viseren voor betaling 
(Ger., 16 november 1994, San Marco, T-451/93, n.n.g). 

- schendingvan de geheirnhoudingsplicht en de verplichting om de ver
zoeker te waarschuwen 

313. Dat laatste foutieve optreden was de aanleiding voor de befaamde zaak 
Stanley Adams I (H.v.J., 7 november 1985, Adams I Commissie, 145/83, fur., 
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3539), waar hier bij wijze van illustratie dieper wordt op ingegaan. Stanley 
Adams bekleedde in Bazel een hoge functie in de Zwitserse tak van het 
chemieconcern Hoffmann-La Roche. Alvorens zowel Zwitserland als Hoff
mann-La Roche te verlaten, speelde Stanley Adams de Europese Commissie 
belangrijke, en vertrouwelijke informatie door over bepaalde, ongeoorloofde 
en mededingingsvervalsende praktijken van Hoffmann-La Roche op de 
Europese markt. Op grond van die gegevens opende de Commissie een 
onderzoek en het bedrijf werd uiteindelijk een fikse boete opgelegd. Door 
onvoorzichtigheid van de ambtenaren van de Commissie slaagde Hoffmann
La Roche er echter in de informant te identificeren. De ondernerning diende 
bij het Zwitserse gerecht klacht in wegens econornische spionage. Toen 
Adams enige tijd later, op 31 december 1974, nietsvermoedend met zijn 
gezin de Italiaans-Zwitserse grens overschreed, werd hij aangehouden. Het 
werd hem niet toegelaten contact op te nemen met zijn gezin en de gebeur
tenissen namen een wei zeer dramatische wending toen zijn echtgenote 
enkele dagen later zelfmoord pleegde. Op 21 maart 1975 werd hij in voor
lopige vrijheid gesteld en uiteindelijk werd hij, bij verstek, veroordeeld tot 
een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Adams voerde een lange juridi
sche strijd, waarvan de kosten gedeeltelijk werden gedragen door de Com
rnissie en waarbij onder andere een klacht bij de Europese Commissie voor 
de rechten van de mens werd verworpen wegens laattijdigheid. Uiteindelijk 
stelde hij op 18 juli 1983 een vordering tot schadevergoeding in tegen de 
Commissie omdat haar onvoorzichtigheid uiteindelijk aan de basis lag van 
zijn schade. Het Hof achtte de Commissie inderdaad aansprakelijk omdat, 
ook nadat Hoffmann-La Roche een dreigement in die zin had gemaakt, zij 
had nagelaten Adams op de hoogte te brengen van het gevaar van een 
mogelijke strafprocedure. Een vordering wegens het niet verstrekken van 
behoorlijk juridisch advies betreffende de mogelijkheden voor de Europese 
Commissie voor de rechten van de mens, werd afgewezen omdat op de 
Gemeenschap geen verplichting rustte om de verdediging van Adams te 
ondersteunen. Ook werd de omvang van de aansprakelijkheid van de Ge
meenschap gereduceerd tot 50% omdat Adams, aldus het Hof, door zijn 
eigen nalatigheid had bijgedragen tot de schade. Hij had de Commissie 
immers niet gezegd, dat Hoffmann-La Roche zijn identiteit zou kunnen 
afleiden uit bepaalde door hem verstrekte informatie. Hij had niet gevraagd 
om van het verloop van het onderzoek tegen Hoffmann-La Roche op de 
hoogte te worden gehouden, en hij was naar Zwitserland teruggekeerd 
zonder enige inlichting in te winnen. 

3.2.3. Gekwalificeerde onrechtmatigheid bij aan
sprakelijkheid voor schade veroorzaakt door 
onrechtmatig normatief optreden 

314. Het gemeenschapsrecht kent ook de aansprakelijkheid voor het norma
tief handelen (of nalaten te handelen (zie bv. H.v.J., 8 december 1987, 
Grands Moulins de Paris, C-50/86, Jur., 4833)) van de communautaire 
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instellingen, dat (economische) beleidskeuzes impliceert (voor meer toelich
ting zie Heukels, T., o.c. nr. 302, 325-326; het dient wel te gaan om 
handelingen van de Instellingen van de Gemeenschap, Hof noch Gerecht 
zijn bevoegd voor een vordering voor de vergoeding van schade veroorzaakt 
door de constitutieve verdragen zelf (H.v.J., 28 april1988, LAISA, 31 en 35/ 
86, Jur., 2285, r.o. 22)). Voor deze normatieve aansprakelijkheid geldt een 
zwaarder aansprakelijkheidsregime (de zogenaamde SchOppenstedt-formule 
naar H.v.J., 2 december 1971, SchOppenstedt, 5171, Jur., 985). De gewone 
onrechtmatigheid of fout volstaat hier niet. Vereist wordt een voldoende 
gekwalificeerde schending van een hogere rechtsnorm, die behoort tot de 
onder nr. 306 e.v. besproken categorie van de Schutznormen. Tot nog toe 
werden dergelijke vorderingen hoofdzakelijk ingesteld naar aanleiding van 
verordeningen kaderend in het landbouwbeleid of het handelspolitiek beleid 
van de Gemeenschap. 

315. Uit de praktijk van de rechtspraak blijkt dat de vereiste van de ge
kwalificeerde schending hoofdzakelijk wordt ingevuld aan de hand van twee 
soorten criteria: de eerste hebben betrekking op de aard van de schending 
zelf, de tweede op de gevolgen van de schending (in de zogenaamde 
quellmehl- en mai:Sgries-arresten leek ook nog het gewicht van de geschon
den regel in aanmerking te worden genomen: H.v.J., 4 oktober 1979, Ireks
Arkady, 238/78, Jur., 2955, r.o. 11; H.v.J., 4 oktober 1979, DGV, gevoegde 
zaken 241, 242, 245-250/78, Jur., 3017; H.v.J., 4 oktober 1979, Interquell, 
gevoegde zaken 261-262/78, Jur., 3045; H.v.J., 4 oktober 1979, Dumortier, 
gevoegde zaken 64, en 113/76, 167 en 239/78, 27-28 en 45179, Jur., 
3091). 

316. De vraag of een bepaalde inbreuk naar zijn aard voldoende emstig is 
om tot aansprakelijkheid te leiden is meestal een kwestie van marginale 
toetsing. Het betreft bier immers een aansprakelijkheid voor normatief 
optreden, en dat is bij uitstek een beleidskwestie. De Gemeenschap kan 
dan ook alleen aansprakelijk worden gesteld als de betrokken instelling de 
grenzen van haar discretionaire bevoegdheid klaarblijkelijk emstig heeft 
miskend (zaak 238/78, Ireks-Arkady, 238/78, r.o. 9 (zo ook de andere 
quellmehl- en mai:Sgries-arresten alsook de zogenaamde isoglucose-arresten 
(H.v.J., 5 december 1979, Amylum, gevoegde zaken 116177 en 124177, Jur., 
3497; H.v.J., 5 december 1979, Koninklijke Scholten-Honig, 143/77, Jur., 
3583); zie verder ook H.v.J., 30 mei 1989, Raquette Freres, 20/88, Jur., 
1533, r.o. 23; enH.v.J., 19 mei 1992, Mulder II, C-104/89 en C-37/90, Jur., I-
3061, r.o. 12; in zijn conclusie bij dat laatste arrest schrijft advocaat-generaal 
Van Gerven dat de uitdrukking ,klaarblijkelijk emstige miskenning van 
bevoegdheden" een precisering is van de uitdrukking ,voldoende gekwali
ficeerde schending" (nr. 15)). Daarbij speelt het ook een rol of de betref
fende inbreuk kan worden verantwoord met een beroep op een door het 
gemeenschapsrecht erkend ,hoger algemeen belang'' (in de gevoegde zaken 
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C-104/89 en C-37/90, Mulder II, was dat bijvoorbeeld: de dwingende nood
zaak de kwetsbare stabiliteit op de melk- en zuivelmarkt niet in gevaar te 
brengen, r.o. 21; advocaat-generaal Van Gerven heeft het in dat geval over 
,verschoonbare'' fout of onrechtmatigheid (nrs. 15 en 17 van de conclusie 
bij Mulder II); zie ook de gevoegde zaken 116 en 124177, Amylum, r.o. 20; 
zaak 143177, Koninklijke Scholten-Honig, r.o. 17; H.v.J., 14 januari 1987, 
Zuckeifabrik Bedburg, 281184, Jur., 49, r.o. 38). Het komt er met andere 
woorden op aan of de Gemeenschap bij het zoeken naar het juiste evenwicht 
tussen het algemeen belang enerzijds, en het door een hogere regel van het 
gemeenschapsrecht beschermde belang van een particulier anderzijds, dit 
laatste op een onverantwoorde wijze heeft miskend. De toetsingsmogelijk
heden van het Gerecht worden daarbij breder naargelang de beschermende 
regel preciezer wordt, en minder beoordelingsruimte laat (zie bvb. H.v.J., 26 
juni 1990, Sofrimport, C-152/88, fur., I-2477). Zij is het minst breed als het 
gaat om de toepassing van een algemeen rechtsbeginsel ten aanzien van 
normgevende maatregelen uitgevaardigd in complexe economische situaties 
(zie bvb. de gevoegde zaken C-104/89 en C-37/90, Mulder II; H.v.J., 30 
januari 1992, Finsider, C-363-364/88, fur., I-359, r.o. 24; zie ook Van 
Gerven, W., ,Non-contractual Liability of Member States, Community 
Institutions and Individuals for Breaches of Community Law with a view 
to a Common Law for Europe", M.J., 1994, 6-40, p. 28-29). 

317. Ook degevolgen van de inbreukmoeten voldoende zwaar-doorwegen 
opdat er sprake zou kunnen zijn van een ,voldoende gekwalificeerde schen
ding". In concreto worden die gevolgen beoordeeld aan de hand van twee 
deelcriteria. Ten eerste moeten die gevolgen de grenzen overschrijden van 
het normale economische risico dat elke marktdeelnemer client te dragen 
(zaak 238178, Ireks-Arkady, r.o. 9; zaak C-152/88, Sofrimport, r.o. 28) en 
moeten zij onvoorzienbaar geweest zijn (H.v.J., 6 december 1984, Biovilac, 
59/83, fur., 4057, r.o. 29; H.v.J., 11 maart 1987, Van den Bergh en Jurgens, 
265/85, fur., 1185, r.o. 45; zaak 50/86, Grands Moulins de Paris, r.o. 21). 
Ten tweede moeten de schadelijders een duidelijk afgebakende groep vor
men ten aanzien van diegenen die geen schade hebben geleden (gevoegde 
zaken C-104/89 en C-37/90 Mulder II, r.o. 17; v66r het arrest Mulder II 
gebruikte het Hof steevast de formule ,beperkte, duidelijk afgebakende 
groep" (zie bvb. zaak 238178, Ireks-Arkady, r.o. 9); gezien in de SLOM
zaken moeilijk kon worden gesproken van een beperkte groep, heeft het Hof 
deze vereiste moeten laten vallen; zie daarover nr. 322). 

318. Het feit dat een normatief (niet) handelen door het Hof of het Gerecht 
reeds onwettig is verklaard in een vernietigingsberoep ex artikel173 EG, een 
procedure wegens nalaten ex artikel 175 EG of een prejudiciele procedure, 
betekent dus niet dat een aansprakelijkheidsvordering op grond van artikel 
215, lid 2 EG met zekerheid zal slagen. Een ,gewone" onwettigheid van een 
normatieve handeling volstaat imrners niet om de Gemeenschap aansprake-
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lijk te stellen voor de daaruit voortvloeiende schade. Niettemin betekent een 
dergelijke uitspraak natuurlijk wei een zekere verlichting van de bewijslast 
omdat dan toch ten minste de gewone onwettigheid reeds vaststaat (In de 
isoglucose-zaken (zie nr. 316) werd een verordening eerst ongeldig ver
klaard, maar achteraf ingestelde schadevorderingen werden afgewezen bij 
gebrek aan gekwalificeerde onwettigheid. Een vergelijkbare situatie deed 
zich voor bij de zogenaamde quellmehl- en maisgries-arresten (zie nr. 315), 
doch daar achtte het Hof de bijkomende voorwaarde voor schadevergoeding 
wel vervuld). 

319. -De SLOM-zaken- Een uitstekende illustratie van aansprakelijk
heid voor normatief handelen bieden de zogenaamde SLOM-zaken (SLOM 
staat voor ,Staking van de Levering van melk- en zuivelprodukten en 
Omschakeling van het Melkveebestand''; zie over deze affaire: Roeges, 
L., ,Melk in de weegschaal", S.E. W., 1993, 734-756). De oorsprong van 
de SLOM-zaken ligt in het slecht op elkaar afgestemd zijn van twee reeksen 
maatregelen bedoeld om de overproduktie van melk binnen de Gemeenschap 
terug te dringen. Verordening 1078177 was een onderdeel van de eerste reeks 
maatregelen. Deze kende een niet-leveringspremie toe aan elke melkprodu
cent die zich ertoe verbond geen melkprodukten te leveren gedurende een 
peri ode van vijf jaar, inclusief het jaar 1983. Het tweede pakket maatregelen 
legde een heffing op die diende te worden betaald voor elke hoeveelheid 
melk die een aan elke producent toegekende referentiehoeveelheid over
schreed. Volgens verordening 857/84 werd die referentiehoeveelheid per 
producent vastgesteld aan de hand van de door hem in 1983 geleverde 
hoeveelheid melk. De SLOM-deelnemers hadden in 1983 echter niet ge
produceerd, zodat hun referentiehoeveelheid nul was. Zij die na die vijf jaar 
de produktie wilden hervatten, kwamen dan ook tot de onaangename vast
stelling dat op elke liter melk die zij zouden produceren de vermelde heffing 
zou moeten worden betaald. Deze heffing was echter zo hoog dat hervatting 
van de produktie bedrijfseconomisch gezien onmogelijk was. In twee pre
judiciele uitspraken van 28 april 1988 verklaarde het Hof het betreffende 
aspect van de regeling dan ook ongeldig wegens schending van het ver
trouwensbeginsel (H.v.J., 28 april1988, Mulder I, 120/86, Jur., 2321; H.v.J., 
28 april 1988, von Deetzen, 170/86, Jur., 2355). De SLOM-deelnemers 
hadden er zich toe verbonden om gedurende vijf jaar geen melk te leveren 
maar die stopzetting van levering bleek nu plots een definitief karakter te 
krijgen. 

320. Ter uitvoering van de arresten van het Hof werd verordening 764/89 
uitgevaardigd. Deze verordening kende de gedupeerde SLOM-deelnemers 
een referentiehoeveelheid toe van 60% van de hoeveelheid die zij hadden 
geproduceerd in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop zij 
hun SLOM-premie hadden aangevraagd. De totale hoeveelheid melk die 
aldus bijkomend op de Europese markt zou worden gebracht was volgens de 
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Raad de maximum hoeveelheid die de op dat moment bereikte stabiliteit van 
de markt kon verdragen. In twee prejudiciele uitspraken van 11 december 
1990 werd ook die regeling ongeldig verklaard (H.v.J., 11 december 1990, 
Spagl, C-189/89, fur., 1990, 1-4539; H.v.J., 11 december 1990, Pastiitter, C-
217/89, fur., 1990, 1-4585). De reductie tot 60% was groter dan de reducties 
die producenten die niet aan SLOM hadden deelgenomen moesten onder
gaan, zodat ook deze nieuwe regeling in strijd was met het vertrouwensbe
ginsel. 

321. Nog voor die tweede uitspraak hadden een aantal SLOM-deelnemers 
bij het Hof van Justitie een vordering tot schadevergoeding ingediend tegen 
de Gemeenschap. Er werd schadevergoeding gevraagd, zowel voor de 
schade veroorzaakt door verordening 857/84, die geen referentiehoeveelheid 
voorzag, als voor de schade veroorzaakt door verordening 764/89, die een 
referentiehoeveelheid op grond van de 60% regel voorzag. Het betrof hier 
zonder twijfel aansprakelijkheid voor normatief handelen. Voor de eerste 
vordering achtte het Hof de strenge aansprakelijkheidsvoorwaarden voldaan: 
er was sprake van een schending van het vertrouwensbeginsel, ,een alge
meen rechtsbeginsel van gemeenschapsrecht van hogere orde, dat particu
lieren beoogt te beschermen" (H.v.J., 19 mei 1992, Mulder II, C-104/89 en 
C-37/90, fur., 1-3061, r.o. 15). De Gemeenschap had zonder daarvoor enig 
hoger algemeen belang in te roepen, volstrekt geen rekening gehouden met 
de- bijzorrdere-situatie-van een duidelijk afgebakende categorie marktdeel" 
nemers: de SLOM-participanten. Tenslotte was de voor die laatsten daaruit 
voortvloeiende schade onvoorzienbaar en overschreed zij de normale be
drijfsrisico's (r.o. 16-17). De door de 60% regel op het gewettigd vertrouwen 
gemaakte inbreuk was echter niet voldoende gekwalificeerd om aanleiding te 
geven tot normatieve aansprakelijkheid. De Gemeenschap had daar immers 
wel rekening gehouden met de specifieke situatie van de SLOM-deelnemers. 
De gekozen beleidsoptie was bovendien gei'nspireerd door de zorg voor een 
hoger openbaar belang: ,de dwingende noodzaak de kwetsbare stabiliteit die 
op dat ogenblik op de markt van melk en zuivelprodukten is bereikt niet in 
gevaar te brengen' '. Met de invoering van de 60% regel had de gemeen
schapswetgever de grenzen van zijn discretionaire bevoegdheid dan ook niet 
klaarblijkelijk emstig miskend (r.o. 18-21). De Gemeenschap werd dus enkel 
aansprakelijk gesteld voor de schade die de betreffende SLOM-deelnemers 
hadden opgelopen doordat zij niet over een referentiehoeveelheid beschikten 
gedurende de periode tussen het verstrijken van de niet-leveringsverbintenis 
en het toekennen van de referentiehoeveelheid op grond van de 60% regel. 

322. De zaak Mulder II was de eerste van ongeveer 400 gelijkaardige 
vorderingen (eind 1993 waren bij het Gerecht 392 SLOM-zaken aanhangig 
(zie Activiteiten van het Hof van fustitie en het Gerecht van eerste aanleg 
van de Europese Gemeenschappen, nr. 38-93, p. 33, noot 8); meteen blijkt 
dan ook het belang van het feit dat het Hof het criterium van de beperkte 
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groep schadelijders heeft laten vallen (zie ill. 317)). Teneinde deze voor de 
Gemeenschap zeer pijnlijke aangelegenheid af te handelen zonder al die 
vorderingen ook effectief te laten beoordelen door het Gerecht, heeft de Raad 
via verordening 2187/93 een ,vergoedingsvoorstel" gedaan aan alle betrok
ken SLOM-deelnemers (Vo. 2187/93 inzake bet vergoedingsvoorstel aan 
bepaalde producenten van melk- of zuivelprodukten die hun activiteit tijde
lijk niet hebben kunnen uitoefenen, P.B., 1993, L 196/6; zie ook de medede
ling van de Raad en de Commissie naar aanleiding van het arrest Mulder II, 
P.B., 1992, C 198/4). Tegen die verordening werd intussen een beroep tot 
nietigverklaring ingesteld (de zaken zijn nog hangend, maar zie de Beschik
king in kort geding van 1 februari 1994, Jones, T-278, 280, 514, 555/93R, 
fur., II-11, en daarover verder ill. 339). 

3.2.4. Het onderscheid tussen normatieve en niet-nor-
matieve handelingen 

323. De meeste schadveroorzakende normatieve handelingen zijn verorde
ningen, maar ook richtlijnen vallen onder het regime voor normatieve 
handelingen (voor richtlijnen, zie H.v.J., 18 april1991, Assurances du credit, 
C-63/89, fur., I-1799, r.o. 10-12). Het feit dat een bepaalde verordening (of 
eventueel een richtlijn) door een particulier kan worden aangevochten via 
een nietigheidsvordering ex artikel 173 EG, doet niet af aan het normatief 
karakter van die verordening. Zo kan, zoals vermeld, een klager in een anti
dumpingprocedure een vernietigingsberoep instellen tegen de beslissing om 
een procedure te beeindigen zonder maatregelen omdat hij rechtstreeks en 
individueel geraakt wordt door die beslissing. Als hij echter schadevergoe
ding wenst te bekomen zal hij moeten bewijzen dat zijn vordering voldoet 
aan de strengere voorwaarden voor normatieve handelingen, ondanks het feit 
dat deze hem rechtstreeks en individueel raakt (H.v.J., 28 november 1989, 
Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon, C-122/86, fur., 
3959). 

324. Voor beschikkingen is de situatie onduidelijk. Beschikkingen hebben 
volgens artikel189, lid 4 EG een individueel karakter, maar op zich kan dat 
geen reden zijn om een beschikking met een normatieve inhoud anders te 
behandelen dan een andere normatieve handeling (Henkels, T., o.c. ill. 302, 
327-328). Bovendien bestaat er een belangrijke categorie commissiebeschik
kingen die niet echt normatief zijn, maar die wel de uitkomst zijn van 
( economische) beleidskeuzes en waar de Commissie over een bijhorende 
brede discretionaire bevoegdheid beschikt. Een goed voorbeeld zijn de 
beschikkingen die de Commissie uitvaardigt op grond van haar bevoegd
heden inzake het mededingingsbeleid, en waarbij zij zowel ondernemingen 
als Lid-Staten bepaalde verboden kan opleggen. Onder welk regime horen 
dergelijke beschikkingen thuis? De juiste benadering lijkt die van advocaat
generaal Darmon als hij voor de beoordeling van dat soort ,randgevallen" 
een glijdende schaal voorstelt waarin de voor aansprakelijkheid vereiste 
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onrechtmatigheid substantieler client te zijn naargelang de grotere beoorde
lingsvrijheid waarover de Gemeenschap beschikt (conclusie in zaak C-55/90, 
Cato, Jur., 1992, 1-2545, nrs. 39-40; en nrs. 11-12 in de aanvullende 
conclusie; zie ook zijn conclusie in zaak C-282/90, Vreugdenhil, Jur., 
1992, 1-1947, r.o. 41-45; zie ook de conclusie van advocaat-generaal Van 
Gerven bij de gevoegde zaken C-104/89 en C-37/90, Mulder II, nr. 15; het 
Hof lijkt een dergelijke benadering in elk geval toe te passen in EGKS
verband, zie H.v.J., 30 januari 1992, Finsider, gevoegde zaken C-363-364/ 
88, Jur., 1-359). 

3.3. Andere aspecten van de vordering tot schadevergoeding 

3. 3 .1. De verhouding tot andere procedures 

325. De vordering op grond van artikel 215 en 178 EGis een autonome 
rechtsweg. Het is reeds lang vaste rechtspraak dat het niet nodig is dat de 
onrechtmatigheid van een (niet) handelen eerst moet worden vastgesteld in 
een uitspraak krachtens artikel 173, 17 5 of 177 EG, alvorens een vordering 
op grond van artikel 215 EG kan worden ingesteld (H.v.J., 28 april 1971, 
Liltticke III, 4/69, Jur., 325; H.v.J., 2 december 1971, SchOppenstedt, 5/71, 
Jur., 985; H.v.J., 4 oktober 1979, Ireks-Arkady, 238/78, Jur., 2955, r.o. 7; 
H.v.J., 21 juni 1993, van Parijs, C-257/93, Jur., 1-3335, r.o. 14; Ger., 15 
december 1994, Unifruit Hellas, T-489/93, n.n.g., r.o. 31 zie ook Schermers, 
H,G. en Wael]Jro~cl~, Q.,_g_.s;.JU:,_ 9, 3Li-0~342;_r:o!flelis, L., o.c. nr. 305, 6; 
Heukels, T., o.c. nr. 302, 155-156; hetzelfde geldt voor het EGKS systeem, 
zie H.v.J., 18 mei 1993, Stahlwerke Peine-Salzgitter, C-220/91 P, Jur., 1-
2393, r.o. 21-25). Blijkbaar speelt het daarbij geen rol dat een geslaagde 
vordering tot schadevergoeding omwille van een bepaald (niet) handelen, 
feitelijk gezien vaak tot hetzelfde resultaat zalleiden als een vernietiging (ex 
artikel173 EG), een ongeldigverklaring (ex artikel177 EG) of een veroorde
ling wegens nalaten (ex artikel 175 EG) (H.v.J., 17 december 1981, Lud
wigshafener Walzmilhle, 197-200, 243, 245 en 247/80, Jur., 3211, r.o. 4; 
Heukels, T., o.c., nr. 302, 156). In die situaties biedt de vordering tot 
schadevergoeding dan meteen een alternatief voor de genoemde vorderin
gen, die niet altijd even toegankelijk zijn (moeilijk te vervullen ontvanke
lijkheidsvoorwaarden en korte terrnijnen enerzijds, en de onmogelijkheid 
een bepaalde materie voor een nationale rechter te brengen anderzijds; 
Schermers, H.G., en Waelbroeck, D., o.c. nr. 9, 343-344). Dit moet echter 
worden genuanceerd omdat Hof en Gerecht geen ,misbruik'' of ,onecht 
gebruik'' van de procedirre ex artikel178 EG zullen tolereren. In een van de 
vele arresten Raquette freres probeerde de Franse onderneming de beperking 
in de tijd van een prejudiciele ongeldigverklaring te ornzeilen via een vorde
ring tot schadevergoeding. Deze ,verving" een gewone vordering tot terug
betaling van de op basis van de ongeldig verklaarde verordening door de 
nationale overheid gedane heffingen. Met verwijzing naar zijn prejudicieel 
arrest besliste het Hof echter dat de betaalde bedragen onaantastbaar waren 
geworden, ,welke ook de grondslag van de daartoe strekkende vordering 
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moge zijn" (H.v.J., 30 mei 1989, Raquette freres, 20/88, Jur., 1553, r.o. 20). 
In hun ambtenarenrechtspraak aanvaarden Hof en Gerecht niet dat de wettig
heid van een beslissing die een ambtenaar niet binnen de voorgeschreven 
termijnen heeft aangevochten, daarna door diezelfde wordt betwist via een 
beroep ex artikel178 (zie bvb. H.v.J., 14 februari 1989, Bossi (ambt.), 346/ 
87, Jur., 334, r.o. 31; Ger., 8 juni 1993, Fiorani (ambt.), T-50/92, n.n.g., r.o. 
45). Na bet arrest TWD Textilwerke Deggendorf(H.v.J., 9 maart 1994, TWD 
Textilwerke Deggendorf, C-188/92, Jur., 1-833; zie daarover nr. 186-188) 
lijkt bet correct te besluiten dat deze rechtspraak ook geldt buiten de 
specifieke context van bet ambtenarenrecht (zie reeds in 1976, Van Gerven, 
W., o.c., S.E. W., 1976,5-6 en noot 8; alsook Neville Brown, L. en Kennedy, 
T., o.c. nr. 307, 169; vergelijk ook met H.v.J., 26 februari 1986, Krohn, 175/ 
84, Jur., 753, r.o. 33; Ger., 29 november 1994, Bernardi, T-479/93 en T-559/ 
93, n.n.g., r.o. 38). 

326. Er rijzen ook vragen met betrekking tot de verhouding tussen de 
aansprakelijkheidsvordering tegen de Gemeenschap en de aansprakelijk
heidsvordering tegen de nationale overheid. Er werd reeds op gewezen dat 
bet zeer vaak de nationale autoriteiten zijn die bet beleid van de Gemeen
schap concreet ten uitvoer leggen. Als in een dergelijke situatie schade 
ontstaat, rijst meteen de vraag tegen welke overheid een schadeclaim moet 
worden ingesteld, de nationale of de Europese. De basisregel terzake is dat de 
vordering moet worden ingesteld tegen degene die de schade heeft veroor
zaakt. Heeft de nationale overheid zelf fouten begaan, dan is zij zelf 
aansprakelijk (H.v.J., 18 oktober 1984, Eurico, 109/83, Jur., 3581, r.o. 
18). De nationale autoriteiten en de communautaire autoriteiten zijn elk 
afzonderlijk verantwoordelijk voor de eigen fouten. De Gemeenschap kan 
niet aansprakelijk gesteld worden voor de fouten van een Lid-Staat of 
omgekeerd. Als in eenzelfde zaak zowel de Gemeenschap als de nationale 
overheid een schadeveroorzakende onrechtmatigheid hebben begaan, kun
nen zij heiden, op afzonderlijke gronden voor hun deel van de schade 
aansprakelijk worden gesteld (zie H.v.J., 27 september 1988, Asteris, ge
voegde zaken 106-120/87, Jur., 5515, r.o. 16-20; H.v.J., 13 maart 1992, 
Vreugdenhil, C-282/90, Jur., 1-1937, r.o. 12-15). Deze aansprakelijkheid van 
de Lid-Staat wordt dan beheerst door de Francovich-beginselen en bet 
toepasselijke nationale recht. Zij blijft bestaan ook als de nationale overheid 
zich bij haar optreden heeft Iaten leiden door niet bindend advies van de 
Commissie, bijvoorbeeld over de juiste interpretatie van bet gemeenschaps
recht (H.v.J., 27 maart 1980, Sucrimex, 133179, Jur., 1299; H.v.J., 10 juni 
1982, Interagra, 217/81, Jur., 2233, r.o. 7-8; zie ook H.v.J., 18 oktober 1984, 
Eurico, 109/83, Jur., 3581 r.o. 20; H.v.J., 8 maart 1991, Emerald Meats, C-
66/91, Jur., 1-1143, r.o. 30). Als een nationale overheidsinstantie echter 
optreedt overeenkomstig bindende richtlijnen van de Commissie, zal de 
Gemeenschap aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade (H.v.J., 26 
februari 1986, Krohn, 175/84, Jur., 753, r.o. 18-23). 
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327. Ook in dat laatste geval zal een vordering voor het Gerecht echter niet 
ontvankelijk zijn als er afdoende andere, nationale rechtsrniddelen beschik
baar zijn. Deze regel speelt in het bijzonder, doch niet exclusief, als het 
geding draait om op grond van een onwettige verordening door de nationale 
instanties ingevorderde communautaire heffingen (H.v.J., 25 oktober 1972, 
Haegemann, 96/71, fur., 1005). De meest voor de hand liggende weg tot 
rechtsherstel is dan een vordering tot terugbetaling bij de nationale rechter, 
die zich dan voor de ongeldigheidskwestie tot het Hof van Justitie zal 
wenden. Indien er in het nationale recht dergelijke mogelijkheden zijn, die 
door de verzoeker niet werden benut, zal het Hof of het Gerecht de vordering 
tot schadevergoeding onontvankelijk verklaren (H.v.J., 12 december 1979, 
Wagner, 12/79, fur., 3657; H.v.J., 12 april1984, Unifrex, 281/82, fur., 1969, 
r.o. 11). Het zal dat niet doen, en zich dus toch uitspreken over de schade
vordering, als het nationale recht geen mogelijkheden biedt, of als die 
mogelijkheden niet voldoende doeltreffend zijn om een daadwerkelijk 
rechtsherstel te bekomen ( dit is meestal het geval als de onrechtmatige 
handelingen, negatieve handelingen zijn, waarbij een rechtsonderhorige 
ten onrechte iets wordt ontzegd; de loutere ongeldigverklaring van een 
dergelijke handeling levert voor de betrokkene meestal niet veel op, 
H.v.J., 4 oktober 1979, Ireks-Arkady, 238/78, fur., 2955, r.o. 6; H.v.J., 12 
april1984, Unifrex, 281/82, fur., 1969, r.o. 11-12; H.v.J., 26 februari 1986, 
Krohn, 175/84, fur., 753, r.o. 24-29; H.v.J., 29 september 1987, De Boer 
Buizen, 81/86, fur., 3677, r.o. 9-10; H.v.J., 30 mei 1989,Roquette_freres, 20/ 
88, fur., 1533, r.o. 15-16; zie ook de conclusie van advocaat-generaal 
Tesauro bij zaak C-63/89, Assurances du credit, fur., 1991, I-1799, nr. 7; 
een bijzondere zaak is H.v.J., 30 mei 1984, Eximo, 62/83, fur., 2295). 

328. Voor materies waarbij voor de uitvoering van het beleid van de Ge
meenschap een beroep wordt gedaan op nationale instanties, zal het voor de 
particuliere schadelijder vaak moeilijk zijn om uit te maken bij welke 
overheid, de Europese of de nationale, de oorzaak ligt van de schade. Het 
kan evenzeer moeilijk zijn om met zekerheid te kunnen zeggen of een 
bepaalde nationale procedure tot daadwerkelijk herstel zal leiden. Gezien 
de mogelijkheid van verjaring, lijkt het in dergelijke gevallen beter om zowel 
voor de nationale rechter als voor het Gerecht een vordering in te stellen. 
Aldus vermijdt men in elk geval de potentieel ernstige gevolgen van het 
kiezen van de ,verkeerde procedure" (Cornelis, L., o.c. nr. 305, 7). 

3.3.2. Verjaring 

329. De verjaring van een extracontractuele schadevordering tegen de Ge
meenschap wordt geregeld in artikel 43 van het Statuut van het Hof van 
Justitie: 

,De vorderingen tegen de Gemeenschap inzake niet-contractuele aanspra
kelijkheid verjaren vijf jaar na het feit, dat tot deze vordering aanleiding 
heeft gegeven. De verjaring wordt gestuit, hetzij door een bij het Hof 
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ingesteld beroep, hetzij door een eerder gedaan verzoek, hetwelk de 
benadeelde kan richten tot de bevoegde instelling van de Gemeenschap. In 
het laatste geval moet het beroep worden ingesteld binnen de termijn van 
twee maanden bepaald in artikel 173; de tweede aline a van artikel 17 5 is 
van overeenkomstige toepassing." 

Verjaring wordt niet ambtshalve opgeworpen (zaak 20/88, Raquette Freres, 
r.o. 12-13). De termijn van vijf jaar begint te lopen op het ogenblik dat de 
schade zich effectief heeft gerealiseerd. Betreft het schade veroorzaakt door 
een wetgevende maatregel, dan wordt die datum niet bepaald door het 
ogenblik waarop een maatregel werd gepubliceerd in het Publikatieblad, 
maar wel door het ogenblik dat de maatregel op de schadelijder werd 
toegepast (H.v.J., 27 januari 1982, Birra Wuhrer, 256-257, 265 en 267/80 
en 5/81, fur., 85, r.o. 10; H.v.J., 27 januari 1982, Franceschi, 51/81, fur., 
117, r.o. 10; H.v.J., 13 november 1984, Birra Wuhrer, 256-257, 265 en 267/ 
80, 5 en 51/81, en 282/82, fur., 3693). 

330. In Stanley Adams I, besliste het Hof dat de verjaringstermijn pas kan 
beginnen lopen wanneer de schadelijder kennis heeft kunnen nemen van het 
schadeverwekkende feit (H.v.J., 7 november 1985, Stanley Adams I, 145/83, 
fur., 3539, r.o. 50-51). Ret woord kunnen heeft zijn belang. Henkels heeft het 
ongetwijfeld bij het rechte eind als hij schrijft dat die onwetendheid ver
schoonbaar dient te zijn (Heukels, T., o.c. nr. 302, 168; hij trekt een logische 
parallel met artikel 42, lid 2 van het Statuut van het Hof van Justitie 
betreffende verlenging van procestermijnen wegens overmacht, en artikel 
173, lid 5 EG dat de procestermijn van twee maanden laat ingaan ,vanaf de 
dag waarop de verzoeker van de handeling kennis heeft gekregen"; nog 
volgens Henkels zou ook een dwaling over de identiteit van de schade
verwekkende overheid ( communautair of nationaal ?) als verschoonbare 
onwetendheid in aanmerking komen). 

3.3.3. Tegen wie moet de vordering tot schadevergoe-
ding worden ingesteld? 

331. De entiteit tegen dewelke een vordering tot schadevergoeding moet 
worden ingesteld is de Gemeenschap als dusdanig en niet een bepaalde 
instelling. Ret is immers enkel de Gemeenschap als dusdanig, die rechts
persoonlijkheid bezit, en niet de aparte instellingen. De Gemeenschap zal 
wel verdedigd worden door de instelling aan wie de schadeveroorzakende 
handeling wordt verweten (H.v.J., 9 november 1989, Briantex, 353/88, fur., 
3623, r.o. 7; in dat zelfde arrest beslist het Hof dat een vordering niet 
onontvankelijk is O!Jl de loutere reden dat zij rechtstreeks tegen een ins telling 
is gericht) (in H.v.J., 2 december 1992, SGEEM, C-370/89, fur., I-6211 
verklaart het Hof een vordering ontvankelijk die werd ingesteld tegen de 
Gemeenschap voor schade veroorzaakt door de Europese Investeringsbank 
bij de uitoefening van bepaalde door de Gemeenschap aan die instantie 
gedelegeerde bevoegdheden. De Europese Investeringsbank die geen deel 
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uitmaakt van de Instellingen van de Gemeenschap zoals die in art. 4 EG zijn 
opgesomd (en die in artikel 215 EG ook niet uitdrukkelijk wordt vermeld 
zoals de Europese Centrale Bank), valt normaal gezien onder een bijzonder 
jurisdictioneel regime vervat in art. 180 EG). 

4. Kort Geding (art. 185-186 EG; art. 36 EGKS en art. 157-158 Euratom) 

332. Bij de rechtspraak in kort geding wordt niet uitvoerig stilgestaan. De · 
kort-geding-procedure is dan ook bij uitstek het domein van de casu!stiek. 
Veeleer dan om strikte toepassingen van regels gaat het daarbij immers om 
beoordelingen in concreto ( een in dat verband zeer interessant artikel is 
Mertens De Wilmars, J.P., ,Ret kort geding voor het Rof van Justitie van de 
Europese Gemeenschap", S.E. W., 1986, 32-54; Mertens De Wilmars is 
immers zelf President van het Rof (en dus Europees kort geding rechter) 
geweest). 

333. Ret EG-Verdrag voorziet voor het Rof van Justitie (en dus ook voor het 
Gerecht) de mogelijkheid om, naar aanleiding van een rechtstreekse proce
dure, voorlopige maatregelen uit te vaardigen. Artikel 185 EG voorziet de 
mogelijkheid van opschorting van de tenuitvoerlegging van een aangevoch
ten gemeenschapshandeling. Ben bij het Rof of het Gerecht ingesteld beroep 
heeft immers geen schorsende werking. Artikel186 EG vult dit aan met een 
mogelijkheid om andere voorlopige maatregelen te gelasten, waarbij ook 
poSl.tieve verplichtingen Iillnnen- wordenopgelegcf (Louis, J.-V.~Vander
sanden, G., Waelbroeck, D. en Waelbroeck, M., o.c. nr. 9, 406. Dergelijke 
positieve verplichtingen kunnen uiteraard enkel voor zover de kort geding 
rechter daarbij binnen zijn bevoegdheden blijft. Gezien men nooit een 
rechtstreekse procedure kan voeren tegen een particuliere partij kan men 
Rof of Gerecht dan ook geen voorlopige maatregelen vragen tegen een 
particuliere partij). 

334. Ret verzoek om opschorting of voorlopige maatregelen moet worden 
gedaan bij afzonderlijke akte, die een duidelijke omschrijving van het voor
werp van het geschil en de middelen be vat (art. 104 Regl. procesvoering 
Gerecht). In principe is het de president van het Rof of het Gerecht die de 
zaken in kort geding behandelt. Deze kan echter beslissen de zaak door te 
verwijzen naar een kamer, of naar het Gerecht in zijn voile samenstelling (art. 
106 Regl. procesvoering Gerecht en art. 36 Statuut). De gevraagde maatregel 
moet uiteraard voorlopig zijn en niet van aard om te prejudicieren op de zaak: 
ten gronde (Pres. Ger., 2 mei 1994, Candiotte, T-108/94R, fur., II-249, r.o. 19; 
Pres. Ger., 10 mei 1994, SCPA, T-88/94R, fur., II-263, r.o. 14). 

335. Krachtens artikel 104 van het Reglement voor de procesvoering kan 
een verzoek tot opschorting enkel gedaan worden door de verzoeker die 
tegen de betreffende handeling een beroep heeft ingesteld bij het Gerecht. 
Voor het vragen van andere voorlopige maatregelen volstaat het dat de 
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verzoeker ,partij is in een voor het Gerecht aanhangige zaak en dat dit 
verzoek met die zaak verband houdt" (over de vraag of ook een tussen
komende partij om deze andere voorlopige maatregelen kan verzoeken, zie 
in bevestigende zin Louis, J.-V., Vandersanden, G., Waelbroeck, D. en 
Waelbroeck, M., o.c., nr. 9, 407 en ontkennend Mertens De Wilmars, o.c. 
nr. 332, 38). Een verzoek in kort geding moet dus altijd samenhangen met 
een vordering ten gronde en kan niet als dusdanig afzonderlijk worden 
ingesteld (Pres. Ger., 10 mei 1994, SCPA, T-88/94R, Jur., II-263, r.o. 31-
33). De vordering in kort geding kan het bestek van de vordering ten gronde 
dan ook niet te buiten gaan. Zo kan een onderneming die een beroep ex 
artikel 173 EG heeft ingesteld tegen een beslissing van de Commissie om ten 
aanzien van een nationale steunmaatregel de procedure van artikel 93, lid 2 
niet te openen, de President niet vragen in kort geding de onrniddelijke 
stopzetting van de uitbetaling te gelasten. Nietigverklaring van de beschik
king van de Commissie zou immers enkel leiden tot de opening van de 
procedure van artikel 93, lid 2 wat niet neerkomt op een vaststelling van de 
onwettigheid van de steun (Pres. H.v.J., 17 mei 1991, CIRFS, C-313/90R, 
Jur., I-2557; vergelijk ook met Pres. H.v.J., 25 oktober 1990, Italsolar, C-
257/90R, Jur., I-3841). 

336. Drie voorwaarden moeten vervuld zijn opdat een vordering in kort 
geding zou worden toegekend. Er moet ten eerste spoedeisendheid zijn. 
Daarnaast moet er ook sprake zijn van een zogenaamde fumus boni juris: 
zowel feitelijk als rechtens moet de gevraagde maatregel op het eerste 
gezicht gerechtvaardigd lijken. Tenslotte moet bij de afweging van de 
betrokken belangen de balans doorslaan in de richting van het toestaan 
van de maatregel (de eerste twee voorwaarden kunnen worden afgeleid uit 
art. 104, par. 2 Regl. procesvoering; de derde voorwaarde vloeit voort uit 
vaste rechtspraak (Pres. H.v.J., 18 oktober 1985, Brother, 250/85 R, Jur., 
3459, r.o. 17; Pres. H.v.J., 9 april1987, Technointorg, 77/87 R, fur., 1793, 
r.o. 17; Pres. H.v.J., 11 maart 1994, Descom, C-6/94 R, fur., I-867, r.o. 14)). 

337. Van spoedeisendheid is er sprake als de partij die de opschorting of de 
voorlopige maatregel vraagt kan aantonen dat zij niet op de uitspraak in de 
hoofdzaak kan wachten zonder ,ernstige en onherstelbare schade'' te lijden 
(zie bvb. Pres. H.v.J., 18 oktober 1991, Alberta!, C-213/91R, fur., I-5109, 
r.o. 18; Pres. Ger., 13 mei 1993, CMBT, T-24/93R, Jur., II-543, r.o. 31; Pres. 
Ger., 14 december 1993, Gestevisi6n Telecinco, T-543/93R, Jur., II-1409, 
r.o. 27; Pres. Ger., 1 februari 1994, Jones, T-278, 280, 541 en 555/93R, Jur., 
II-11, r.o. 45; Pres. H.v.J., 11 maart 1994, Descom, C-6/94R, fur., I-867, r.o. 
16; Pres. Ger., 10 mei 1994, SCPA, T-88/94R, Jur., II-263, r.o. 35; ,ernstige 
en onherstelbare schade" is de vaste formule ). De schade moet ook persoon
lijk zijn (Pres. H.v.J., 18 oktober 1991, Alberta!, C-213/91R, Jur., I-5109, r.o. 
18), hetgeen niet zozeer een probleem oplevert voor particuliere verzoekers, 
maar wel een hindernis kan vormen voor een Lid-Staat die via een kort 
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geding de belangen van een onderneming wil veilig stellen (zie bvb. Pres. 
H.v.J., 15 juni 1987, Belgie/Commissie, 142/87R, Jur., 2589, r.o. 23-25; Pres. 
H.v.J., 6 mei 1988, Griekenland!Commissie, 111/88R, Jur., 2591, r.o. 15; 
Pres. H.v.J., 26 april1989, Griekenland!Commissie, 32/89R, Jur., 985; Pres. 
H.v.J., 8 mei 1991, Belgie/Commissie, C-356!90R, Jur., I-2431). Een Lid
Staat zal op dat punt geen problemen ondervinden als bij optreedt ter 
bescberming van een ganse economiscbe sector met de bedoeling bet niveau 
van de werkgelegenbeid en de levensduurte te vrijwaren (H.v.J., 29 juni 
1993, Duitsland!Raad, C-280/93R, Jur., I-3667, r.o. 27). Als de Commissie 
een vordering in kort geding instelt en aldus ten minste onrecbtstreeks 
belangen van particulieren bescbermt, wordt een dergelijke vereiste niet 
gesteld (Pres. H.v.J., 25 oktober 1985, Commissie/Belgie, 293/85R, Jur., 
3521; H.v.J., 12 juli 1990, Commissie/Duitsland, C-195/90R, Jur., I-3351; 
H.v.J., 22 april1994, Commissie I Belgie, C-87/94R, Jur., I-1395). 

338. Louter financiele scbade kan in beginsel niet in aanmerking komen 
(Pres. H.v.J., 18 oktober 1991, Alberta[, C-213/91R, Jur., I-5109, r.o. 24; 
Pres. Ger., 7 juli 1994, Geotronics, T-185/94R, Jur., II-519). In uitzonder
lijke omstandigbeden is bet ecbter mogelijk dat louter financiele scbade tocb 
volstaat als deze niet gebeel kan worden goedgemaakt wanneer bet verzoek 
ten gronde slaagt (Pres. H.v.J., 25 oktober 1990, Italsolar, C-257/90R, Jur., 
I-3841, r.o. 15; Pres. H.v.J., 19 december 1990, Campania italiana alcool, C-
358/90R, Jur., 1-4487, r.o. 26): Dit laatste zal-bijvoorbeeld bet-geval zijn als 
bet voortbestaan van een onderneming wordt bedreigd of wam1eer de scbade, 
indien verwezenlijkt, niet kan worden becijferd (Pres. H.v.J., 23 mei 1990, 
Cosmos-Tank, C-51 en 59/90 R, Jur., I-2167, r.o. 24; voor voorbee1den 
waarin louter geldelijke scbade wordt aanvaard als ernstig en onherstelbaar, 
zie Pres. H.v.J., 10 juni 1988, Sofrimport, 152/88R, Jur., 2931; H.v.J., 12juli 
1990, Commissie/Duitsland, C-195/90R, Jur., I-3351; Pres. Ger., 23 novem
ber 1990, Speybrouck (ambt.), T-45/90R, Jur., II-705; Pres. Ger., 25 augus
tus 1994, Siderurgica Aristrain, T -156/94R, n.n.g; Pres. Ger., 26 oktober 
1994, Transacciones Marit{mas, T-231-232 en 234/94R, n.n.g). 

339. Er moet ook een feitelijk causaal verband zijn tussen de in de boofd
zaak bestreden onwettigbeid en de dreigende scbade die de beslissing in kart 
geding zou moeten voorkomen. De verdere afwikkeling van de SLOM
affaire biedt terzake een goed voorbeeld. Zoals vermeld werd na de uitspraak 
in Mulder II (H.v.J., 19 mei 1992, Mulder II, C-104/89 en 37/90, Jur., I-3061 
(zie ook nr. 319 e.v.)) door de Gemeenscbap een verordening uitgevaardigd 
met een ,vergoedingsvoorstel". Deze verordening voorziet ecbter een verja
ringsregeling waardoor sommigen zicb benadeeld acbtten en werd door de 
betrokkenen dan ook aangevocbten in een beroep tot nietigverklaring. Het 
bestreden voorstel moest door de SLOM-deelnemers ecbter binnen een 
bepaalde termijn worden aangenomen, en stelde als voorwaarde de afstand 
van iedere verdere vordering tegen de Gemeenscbap. Uiteindelijk werden 
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een aantal SLOM-deelnemers dus voor de keuze gesteld om hetzij de 
voorgestelde verjaringsregels te aanvaarden en aldus snel een vergoeding 
te krijgen, hetzij een lange juridische strijd te voeren teneinde een huns 
inziens volledige vergoeding te bekomen. Ben aantal verzoekers vroegen dan 
ook in kort geding voorlopige maatregelen die het mogelijk zouden maken 
dat zij van het vergoedingsvoorstel konden genieten, zonder afstand te 
moeten doen van de bij het Gerecht ingestelde beroepen. Om de hoog
dringendheid te staven verwees een van de verzoekers naar het dreigende 
beslag op een gedeelte van zijn bedrijf omdat hij twee hypothecaire leningen 
niet kon terugbetalen. In zijn beschikking wees de President die vordering in 
kort geding af. De betreffende verzoeker had immers niet aangetoond dat er 
een rechtstreeks verband was tussen de schade voortvloeiend uit de onwettig
heid in het geding ten gronde en de schade waarmee hij de hoogdringendheid 
motiveerde (Pres. Ger., 1 februari 1994, Jones, T-278, 280, 541, 555/93R, 
Jur., 11, r.o. 54). 

340. De gevraagde maatregel moet ook een fumus bani juris hebben, wat 
betekent dat de gevraagde maatregel, en de vordering ten gronde op het 
eerste gezicht gerechtvaardigd moeten lijken (Mertens De Wilmars, J.P., o.c. 
nr. 332, 41). De bewoordingen waarmee deze voorwaarde wordt omschreven 
lopen nogal uiteen (voor een volledig overzicht van de gebruikte bewoor
dingen zie Pastor, B. en Van Ginderachter, E., ,La procedure en refere", 
R.T.D.E., 1989, 561-621, op 596-597). Soms wordt vermeld dat het beroep 
,niet van alle grond ontbloot" (Pres. H.v.J., 16 juni 1989, Publishers 
Association, 56/89R, Jur., 1693, r.o. 31) of ,onmiddelijk ongegrond" (Pres. 
H.v.J., 31 januari 1991, Parlement/Hanning (ambt.)., C-345/90P-R, Jur., I-
231, r.o. 30) lijkt te zijn. Elders heeft de President het over ,emstig te nemen 
elementen" die de wettigheid van de door verzoeker bestreden handelingen 
,op zijn minst twijfelachtig doen overkomen" (Pres. H.v.J., 21 augustus 
1981, Olio, 232/81R, Jur., 2193, r.o. 5) of herhaalt hij gewoon de vereisten 
van het Reglement voor de procesvoering: ,( ... ) op grond waarvan de 
voorlopige maatregel waartoe wordt geconcludeerd, aanvankelijk gerecht
vaardigd voorkomt" (Pres. H.v.J., 10 juni 1986, Sofrimport, 152/88R, Jur., 
2931, r.o. 24). Ben en ander lijkt er uiteindelijk op neer te komen dat er 
sprake is van eenfumus bani juris als de verzoeker een redelijke kans heeft 
de zaak ten gronde te winnen (Pastor, B. en Van Ginderachter, E., o.c., 597). 
Volgens Mertens De Wilmars dient de fumus bani juris ook sterker te zijn 
naargelang de gevraagde maatregel ingrijpender is, en volstaat een zwakkere 
naargelang de dreigende schade emstiger is (Mertens De Wilmars, J.P., o.c. 
nr. 332, 41-42). 

341. De belangenafweging wordt vaak betrokken bij de beoordeling van de 
ernst van de schade en de vraag welke maatregelen noodzakelijk zijn om 
daaraan te verhelpen (Pres. H.v.J., 13 juni 1989, Publishers Association, 56/ 
89R, Jur., 1693, r.o. 35; Pres. Ger., 23 november 1990, Speybrouck, T-451 
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90R, fur., II-705, r.o. 36; Pres. H.v.J., 19 december 1990, Conipagnia 
italiana alcool, C-358/90R, I-4887, r.o. 29; Pres. Ger., 15 juli 1994, EISA, 
T-239/94R, fur., II-703, r.o. 24 e.v.). Deze vereiste komt echter ook voor als 
afzonderlijke voorwaarde (Pres. H.v.J., 18 oktober 1985, Brother, 250/85R, 
3459, r.o. 17, Pres. H.v.J., 9 april1987, Technointorg, r.o. 17; Pres. Ger., 26 
oktober 1994, Transacciones Marftimas, T-232-232 en 234/94R, n.n.g). 
Meestal zijn de belangen die in de weegschaal liggen dat van de verzoeker 
enerzijds, en het belang van de Gemeenschap anderzijds. Soms zijn er echter 
ook belangen van derden mee gemoeid, in welk geval de rechter in kort 
geding een zekere bijkomende terughoudendheid aan de dag legt (zie bvb. 
Pres. Ger., 6 juli 1993, CCE Vittel en CE Pierval, T-12/93R, fur., II-785; 
Pres. Ger, 10 mei 1994, SCPA, T-88/94R, fur., II-263, r.o. 44 e.v.). 

342. De ontvankelijkheid van de vordering ten gronde moet in beginsel niet 
worden onderzocht in het kader van een kart geding omdat dit een element is 
dat de zaak ten gronde betreft. Als de vordering ten gronde echter kennelijk 
niet ontvankelijk is, kan de vordering in kort geding om die reden worden 
afgewezen (Pres. H.v.J., 5 augustus 1983, CMC, 118/83R, fur., 2583, r.o. 37; 
Pres. H.v.J., 1 februari 1984, Iiford, 1/84R, fur., 423, r.o. 5-7; Pres. H.v.J., 27 
januari 1988, Distrivet, 376/87R, fur., 209; Pres. H.v.J., 13 juli 1988, 
Federation europeenne de la sante animale, 160/88R, fur., 4121, r.o. 22 
e.v.; Pres. H.v.J., 27 juni 1991, Bosman, C-117/81R, fur., I-3353, r.o. 7). 

5. Hogere voorziening 

343. Artikel 168A EG voorziet ,een tot rechtsvragen beperkte hogere 
voorziening" bij het Hof van Justitie tegen arresten van het Gerecht van 
eerste aanleg (zie ook art. 32 quiquies EGKS en 140A Euratom). De 
procedure wordt verder uitgewerkt in de artikelen 49 tot 54 van het Statuut 
van hetHofvan Justitie en 110 tot 123 van het Reglement voor de procesvoe
ring van het Hof van Justitie. 

344. Hogere voorziening moet worden ingesteld binnen de twee maanden 
vanaf de betekening van de bestreden beslissing (artikel 49 Statuut). Voor 
wat een particuliere verzoeker betreft, is hogere voorziening enkel mogelijk 
voor zover deze geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, en voor 
tussenkomende partijen enkel indien deze kunnen aantonen dat de bestreden 
uitspraak hun situatie rechtstreeks aantast. Als een partij bij een geschil 
hogere voorziening instelt tegen een uitspraak van het Gerecht, kan een 
andere partij in haar memorie van antwoord nog een incidentele hogere 
voorziening instellen tegen een aspect van het arrest van het Gerecht dat haar 
in het ongelijk stelt. Dit kan nog, nadat de termijn van twee maanden is 
verstreken, maar dient te gebeuren binnen de termijn voor het indienen van 
de memorie van antwoord (H.v.J., 1 juni 1994, Commissie I Brazzelli Lualdi 
(ambt.), C-136/92P, fur., I-1981, r.o. 70-72; de termijn voorhetindienen van 
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een memorie van antwoord is twee maanden te rekenen vanaf de betekening 
van het verzoekschrift (art. 115 Regl. procesvoering Hof)). 

345. Volgens artikel 113, par. 1 van het Reglement voor de procesvoering 
van het Hof moet hogere voorziening strekken tot: 

,- gehele of gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van het Ge
recht; 

- gehele of gedeeltelijke toewijzing van het in eerste aanleg gevorderde; 
nieuwe conclusies zijn niet toegelaten." 

Het voorwerp van het geding voor het Gerecht mag in hogere voorziening 
dus niet worden gewijzigd. Het is dan ook niet mogelijk om rniddelen in te 
roepen die men nog niet voor het Gerecht van eerste aanleg heeft aangevoerd 
(H.v.J., 1 juni 1994, Commissie I Brazzelli Lualdi (ambt.), C-136/92P, fur., I-
1981, r.o. 59. Men mag wel rniddelen verder uitwerken (H.v.J., 20 oktober 
1994, Scaramuzza (ambt.), C-76/93P, n.n.g., r.o. 18). Lenaerts wijst erop dat 
hierop een impliciete uitzondering bestaat voor rniddelen van openbare orde 
die het Hof ambtshalve client op te werpen. Welke middelen tot die categorie 
behoren is nog niet duidelijk (Lenaerts, K., ,Het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen als Cassatierechter'' in Liber Amico rum Prof 
em. E. Krings, Story-Scientia, Brussel, 1991, 685-687)). Hogere voorziening 
zal slagen als blijkt dat het Gerecht heeft nagelaten te antwoorden op een van 
de door de verzoeker voor het Gerecht opgeworpen middelen (H.v.J., 29 juni 
1994, Klinke (ambt.), C-298/93P, fur., I-3009, r.o. 17-20). 

346. Het instellen van hogere voorziening heeft geen schorsende werking 
(art. 53 Statuut). Het is echter wei mogelijk om in een kort-geding-procedure 
voor het Hof op grond van de artikelen 185 en 186 EG schorsing of andere 
voorlopige maatregelen te vragen (zie bvb. Pres. H.v.J., 21 januari 1991, 
Parlement /Hanning (ambt.), C-345/90P-R, fur., I-231). Voor een arrest van 
het Gerecht dat een verordening vernietigt, geldt een afwijkende regeling. 
Een dergelijke uitspraak treedt immers pas in werking op het ogenblik dat de 
termijn voor het instellen van hogere voorziening is verlopen, en indien 
hogere voorziening werd ingesteld, vanaf het ogenblik dat deze door het Hof 
van Justitie is verworpen. In dat laatste geval kan een partij het Hof 
verzoeken om opschorting van de door het Gerecht vernietigde verordening 
of een andere voorlopige maatregel in een kort geding procedure op grond 
van artikel 185 of 186 EG. Overigens is het ook mogelijk om hogere 
voorziening in te stellen tegen een beschikking in kort geding van het 
Gerecht of zijn President (art. 50, lid 2 Statuut; de President van het Hof 
beslist dan in een verkorte procedure; zie bvb. Pres. H.v.J., 5 mei 1994, 
Schulz, C-97/94P-R, fur., I-1701). 

347. Als het Hof een hogere voorziening gegrond acht, vernietigt het de 
beslissing van het Gerecht. Als het de zaak ,in staat van wijzen" acht, kan 
het Hof dan de zaak verder zelf afhandelen (H.v.J., 29 juni 1994, Klinke 
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(ambt.), C-298/93P, fur., I-3009; H.v.J., 15 juni 1994, Commissie I BASF, C-
137/92P, fur., I-2555; H.v.J., 5 oktober 1994, X (ambt.), C-404/92P, n.n.g.) 
Het Hof kan de zaak echter ook terug naar het Gerecht verwijzen, dat dan 
gebonden is door de beslissing van het Hof (art. 54 Statuut, zie bvb. H.v.J., 17 
december 1992, Moritz (ambt.), C68/91P, fur., I-6849; H.v.J., 16 juni 1994, 
SFEI, C-39/93P, fur., I-2681). Als een bepaalde rechtsoverweging van een 
arrest van het Gerecht het gemeenschapsrecht schendt, maar het dictum kan 
worden gerechtvaardigd op andere gronden, zal de hogere voorziening 
worden afgewezen (H.v.J., 9 juni 1992, Lestelle (ambt.), C-30/91P, fur., I-
3755; H.v.J., 22 december 1993, Pincherle, C-224/91P, fur., I-6965, r.o. 25 
en 31; H.v.J., 19 mei 1994, SEP, C-36/92P, fur., I-1911, r.o. 33). 

348. De meest cruciale vraag die zich ten aanzien van deze procedure stelt, 
is natuurlijk wanneer een middel een rechtsvraag betreft, en wanneer een 
middel van feitelijke aard is. Artikel51 van het Statuut brengt in dat verband 
enige precisering aan. Het verzoek om hogere voorziening dient gebaseerd te 
zijn op middelen ontleend aan de onbevoegdheid van het Gerecht, schending 
van het gemeenschapsrecht of onregelmatigheden in de procedure, waardoor 
de belangen van de verzoekende partij zijn geschaad. Volgens de rechtspraak 
van het Hof kan hogere voorziening 

,( ... ) slechts worden gebaseerd op middelen in zake schending van rechts
regels, met uitsluiting van iedere feitelijke beoordeling, en is zij derhalve 
slechts ontvankelijk, voor zover het verzoekschrift erover klaagt, dat het 
Gerecht uitspraak heeft gedaan onder miskenning van rechtsregels waar
van het de eerbiediging had te verzekeren. 
Het Gerecht is bij uitsluiting bevoegd om de feiten vast te stellen, be
houdens het geval waarin de feitelijke onjuistheid van hetgeen het heeft 
vastgesteld, voortvloeit uit de hem overlegde processtukken ( ... ) Wanneer 
het Gerecht de feiten heeft vastgesteld of beoordeeld, is het Hof evenwel 
bevoegd om het hem bij artikel 168A EEG-Verdrag opgedragen toezicht 
uit te oefenen, zodra het Gerecht de feiten juridisch heeft gekwalificeerd 
en daaraan rechtsgevolgen heeft verbonden." (H.v.J., 1 juni 1994, Com
missie I Brazzelli Lualdi (ambt.), C-136/92P, fur., I-1981, r.o. 48-49; zie 
ook H.v.J., 1 oktober 1991, Vidranyi (ambt.), fur., I-4339, r.o. 11-13; 
H.v.J., 8 april1992, F. (ambt.), C-346/90P, fur., I-2691, r.o. 6-7; H.v.J., 2 
maart 1994, Hilti, C-53/92P, fur., I-667, r.o. 10). 

Hetzelfde geldt voor de beoordeling van bewijzen: 

,Evenals ten aanzien van de vaststelling van de feiten, is het Hof in 
beginsel niet bevoegd om de bewijzen te onderzoeken die het Gerecht 
tot staving van die feiten in aanmerking heeft genomen. Wanneer die 
bewijzen regelmatig zijn verkregen en de rechtsregels en algemene rechts
beginselen inzake de bewijslast en de procedurereregels inzake de bewijs
voering zijn gerespecteerd, staat het enkel aan het Gerecht te beoordelen, 
welke waarde moet worden gehecht aan de hem voorgelegde bewijs
middelen. Het hof kan de middelen die deze beoordeling in twijfel trekken 
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niet aanvaarden." (H.v.J., 1 juni 1994, Commissie I Brazzelli Lualdi 
(ambt.), C-136/92P, fur., I-1981, r.o. 66). 

Het Hof kan wel kennis nemen van een ,verkeerde opvatting van bewijs" 
(H.v.J., 2 maart 1994, Hilti, C-53/92, fur., I-667, r.o. 42). Erg concreet is dit 
allemaal niet maar met advocaat-generaal Lenz mag worden besloten dat het 
Hof de notie rechtsvraag, en meteen zijn eigen bevoegdheid in hogere 
voorziening restrictief zal interpreteren. Het Gerecht van eerste aanleg is 
immers precies opgericht om de werklast van het Hof te verminderen. Ben 
brede mogelijkheid van hogere voorziening zou de bereikte werklastverde
ling weer gedeeltelijk teniet doen (conclusie advocaat-generaal Lenz bij zaak 
C-39/93P, SFEI, fur., 1994, I-2681, nr. 29 e.v). 

,Deze opvatting impliceert evenwel niet, dat het Gerecht de feiten vol
ledig vrij kan beoordelen, en dat die beoordeling enkel bij schending van 
rechtsregels kan worden getoetst. Mijn inziens is het zeer wel mogelijk (en 
zinvol) hogere voorziening ook dan toe te staan, wanneer het Gerecht bij 
de beoordeling van de feiten kennelijke fouten - bij voorbeeld een 
inbreuk op de wetten van de logica - kunnen worden verweten.'' 
(Ibidem, nr. 31). 

6. Procedure (over de procedurele aspecten van de rechtspleging voor het 
Hof van Justitie of het Gerecht van eerste aanleg, zie Lenaerts, K., 
,Procederen voor het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg 
van de Europese Gemeenschappen", in Procederen in nieuw Belgie en 
komend Europa, Storme, M. en Beirlaen, A (eds)., Antwerpen, Kluwer, 
1991, 475-538). 

349. De belangrijkste teksten die de procedure voor het Hof van Justitie en 
het Gerecht van Eerste aanleg regelen zijn: 
- titel III van het Protocol bij het EG-Verdrag betreffende het Statuut van 

het Hof van Justitie waarvan de procedure-bepalingen overeenkomstig 
artikel 46 ook toepasselijk zijn op het Gerecht, 

- het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van Eerste Aanleg 
(P.B., 1991, L 136/1, zoals gewijzigd in P.B., 1994, L 249/17), 

- het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie (P.B., 
1991, L 176/9). 

Gezien voor particulieren in de eerste plaats de procedure voor het Gerecht 
van Eerste Aanleg van belang is, zal hierna, tenzij anders aangeduid, ver
wezen worden naar het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht. 

350. W at de berekening van de termijnen betreft kan worden verwezen naar 
wat onder nr. 281 e.v. werd gezegd over het beroep tot nietigverklaring. 
Dezelfde regels zijn mutatis mutandis ook van toepassing op andere vorde
ringen (art. 101 Regl. Procesvoering). 

351. De wijze waarop het verzoekschrift moet worden opgesteld wordt 
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geregeld in artikel19 van het Statuut en artikel44 van het Reglement voor de 
procesvoering. Ret moet in elk geval het voorwerp van het geschil en een 
summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen bevatten, alsook de 
conclusies. Met dit laatste wordt bedoeld de beslissing die van het Rof wordt 
gevraagd (Louis, J.-V., Vandersanden, G., Waelbroeck, D. en Waelbroeck, 
M., o.c. nr. 9, 423). Nieuwe middelen mogen in de loop van het geding enkel 
worden voorgedragen als zij steunen op gegevens, hetzij rechtens hetzij 
feitelijk, waarvan eerst in de loop van de behandeling van het geding is 
gebleken (art. 48, lid 2 Regl. Procesvoering). Ontvankelijkheidsvereisten 
zijn van openbare orde en moeten door het Rof of het Gerecht ambtshalve 
worden onderzocht. Bijgevolg kunnen deze middelen de facto nog worden 
opgeworpen na het verzoekschrift (art. 113 Regl. procesvoering; Ger., 
6 december 1990, B. (ambt.), T-130/89, Jur., II-761, r.o. 13; Ger., 19 mei 
1994, Murgia Messapica, T-465/93, Jur., II-361, r.o. 24). Ret is niet moge
lijk in de loop van het geding nieuwe conclusies in te dienen (Ger., 18 sep
tember 1992, Asia Motor France, T-28/90, Jur., II-2285, r.o. 43; Ger., 
28 april1994, Pevasa, T-452-453/93, Jur., II-229, r.o. 41). 

352. Op grand van artikel 37 van het Statuut van het Rof, beschikt een 
particulier die aannemelijk maakt een ,rechtstreeks en concreet'' (Ger., 15 
juni 1993, Rijnoudt, T-97, 111/92 (ambt.), Jur., II-587, r.o. 16 en 21; Pres. 
Ger., 2 mei 1994, Candiotte, T-108/94R, Jur., II-249, r.o. 15) belang te 
heobenoij·eenuitspraa](va:n het-Hof-of het Gerecht; overeerr mogelijkheid 
tot interventie in een rechtstreekse procedure tussen een particulier en een 
gemeenschapsinstelling. Ret verzoek tot interventie kan enkel strekken tot 
ondersteuning van een van de partijen (gezien ontvankelijkheidsmiddelen 
ambtshalve moeten worden onderzocht, kan een tussenkomende partij de 
facto dergelijke middelen opwerpen, ook als deze niet zijn opgeworpen door 
een partij (R.v.J., 24 maart 1993, CIRFS, C-313-90, Jur., I-1125, r.o. 21 e.v.; 
R.v.J., 15 juni 1993, Matra, C-225/91, Jur., I-3203, r.o. 11 en 13)). Ret 
verzoek tot interventie moet worden gedaan binnen de drie maanden na de 
publikatie van de mededeling, die, overeenkomstig artikel 24, lid 6 van het 
Reglement voor de Procesvoering, wordt gedaan voor elke bij het Gerecht 
aanhangig gemaakte zaak (art. 115 Regl. Procesvoering; hetzelfde artikel 
geeft ook aan aan welke formele voorwaarden het verzoek tot tussenkomst 
moet voldoen). In prejudiciele procedures zijn de enige particulieren die 
kunnen tussenkomen voor het Rof de partijen bij het geschil ten gronde. 
Artikel 20 van het Statuut laat hen toe memorien of schriftelijke opmerkin
gen in te dienen. 

353. Wat de kosten van de procedure betreft, wordt de beslissing voor 
prejudiciele procedures overgelaten aan de nationale rechter (art. 104, 
par. 5 Regl. procesvoering Hot} Voor rechtstreekse beroepen beslist het 
Gerecht of het Rof over de proceskosten. De procedure is in beginsel 
kosteloos (art. 90 Regl. Procesvoering), maar de partij die in het ongelijk 
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wordt gesteld kan veroordeeld worden tot betaling van bepaalde kosten, met 
inbegrip van de kosten van de tegenpartij (art. 87 en 91 Regl. Procesvoering), 
en de kosten van de intervenienten die de vordering van de tegenpartij 
ondersteunden (zie bvb. H.v.J., 29 oktober 1980, van Landewijck, 209-215 
en 218178, fur., 3125, r.o. 192). Enkel de kosten en honoraria voor de 
procedure zelf, en niet deze van de precontentieuze fase komen in aanmer
king voor terugvordering van de tegenpartij (H.v.J., 30 november 1994, 
SFEI, C-222192 DEP, n.n.g., r.o. 12; H.v.J., 30 november 1994, Britisch 
Aerospace, C-294/90 DEP, n.n.g., r.o. 12). Als partijen niet tot een akkoord 
komen, oordelen Hof en Gerecht vrijelijk over de omvang van de invorder
bare kosten 

,( ... ) daarbij rekening houdend met het onderwerp en de aard van het 
geschil, het belang ervan vanuit het oogpunt van het gemeenschapsrecht, 
de moeilijkheid van de zaak, de hoeveelheid werk die de gemachtigden of 
de raadslieden aan de contentieuze procedure kunnen hebben gehad, en 
het economisch belang van het geschil voor de partijen" (H.v.J., 30 
november 1994, SFEI, C-222/92 DEP, n.n.g., r.o. 14 (in casu 600 000 
BEF); H.v.J., 30 november 1994, Britisch Aerospace, C-294190 DEP, 
n.n.g., r.o. 13 (in casu 52 000 Britse pond)). 

Hof en Gerecht zijn daarbij niet gebonden aan nationale regelingen betref
fende honoraria van advocaten (Ger., 25 februari 1992, Tagaras (ambt.), T-
18 en 24/89 DEP, fur., 11-153, r.o. 13; Ger., 9 juni 1993, PPG Industries 
Glass, T-78/89 DEP, fur., 11-573, r.o. 36). Veroordeling van de tegenpartij 
tot betaling van de kosten moet uitdrukkelijk worden gevorderd (H.v.J., 29 
oktober 1980, Raquette freres, 138179, fur., 3333, r.o. 39), maar dit hoeft niet 
noodzakelijk in het verzoekschrift zelf en kan zelfs nog op de zitting (Ger., 
10 juli 1990, Automec, T-64/89, fur., 11-367, r.o. 79). 
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